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Pe un an 12 fi., pe șese luni 
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3 fl. Un esemplnr 6 cr. v. a. 
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a sc plăti înainte.

Nr. 102. Brașov, Joi, 9 (21) Maiu 1896.

0 datoriă frățescă.
Sunt câte-va septemâm de când 

am publicat apelul comitetului „So
cietății pentru cuicura și literatura 
română din Bucovina11, prin care 
se invită publicul binefăcător ro
mân din tbte părțile, ca se contri- 
bue în favorul unui asii pentru stu
denții români în Cernăuți.

Amintita Societate a decis adecă 
de-a ridica la tomna un astfel de asii, 
destinând din parte-i pentru acest 
.scop suma de 4ece irii florini. Este 
o inițiativă din cele mai lăudabile. 
Ca să se pbtă realisa însă nobilul 
scop, ce și-l’a pus Societatea, este 
de lipsă concursul marelui public ro
mânesc, care cu inimă generosă a 
sprijinit și încuragiat în tot-deuna 
întreprinderile menite a asigura prin 
cultură și educațiune - națională vii
torul românismului.

Și nu credem se flă afli nicăiri 
mai multă și mai urgentă necesitate 
de a sări în ajutorul românismului 
amenințat ca în Bucovina. Cetitori
lor noștii li sunt cunoscute fasele, 
prin cari a trecut causa română în 
Bucovina. Li sunt cunoscute marile 
greutăți, ce le întâmpină nisuințele 
drepte ale Românilor naționaliști de 
acolo și pericolul de germanisare, 
der mai mult de rutenisare, de care 
este amenințat elementul român bu
covinean, cu tâte că constituția aus
triacă garantâză în mod destul de 
eficace egala îndreptățire națională 
a tuturor poporelor imperiului.

Causa acestei situațiunl amenin- 
țătbre este a se căuta în mare parte 
în acele împrejurări vitrege, cari, 
după cum spune apelul amintit, „ză
dărnicesc în Bucovina mai mult de
cât ori unde sporirea elementului 
cult11 și cari fac ca „din micul nu- 
mer al inteligenței române" o parte 

să fiă cu totul „lipsită de efectul 
oțelitor al unei educațium națio
nale11.

Numai acestor împrejurări vi
trege este a se mulțămi decă Ro
mânii bucovineni n’au deja un ast
fel de asii și școle de ajuns națio
nale, în Cernăuți, ca și pretutin
deni în țeră. Au trebuit se trecă 
mulțî ani, dela începerea nefericitei 
ere dualistice încoce, ca se se pbtă 
consolida întru cât-va mica pleiadă 
a Românilor naționaliști din Buco
vina și se potă începe lupta pentru 
salvarea românismului periclitat.

Este încă mic numărul acestor 
luptători, dăr cu atât mai mare este 
ținta ce o urmăresc.

Acestă țintă e comună tuturor 
Românilor. Cei ce se însuflețesc 
pentru ea, fiă ori și unde, sunt os
tașii credincioși ai causei sfinte a ro
mânismului, care una este pretutin
deni pe unde trăesc Români.

Simțul de solidaritate în lupta 
comună contra periculelor celor 
mari ce amenință limba și cultura 
poporului român din acăstă monar- 
chiă, este care ne îndemnă și pe 
noi Românii din Transilvania și Un
garia să îmbrățișăm cu căldură ni
suințele nobile ale fraților noștri bu
covineni și să le întindem în greaua 
lor luptă sprijinul moral și în cașul 
de față și material, ce li-1 putem da. 
Suntem datori cu acesta causei cul- 
turei române ce trebue împreună se 
ne însuflețăscă, der și sentimentului 
nostru de recunoscință față cu acei 
generoși frați bucovineni, cari atunci 
când și noi am apelat la sprijinul 
tuturor fraților noștri, n’au pregetat 
a veni cu obolul lor în ajutorul in- 
terprinderilor nbstre naționale.

Reamintind deci publicului nos
tru cetitor apelul comitetului „So
cietății pentru cultura și literatura 

română din Bucovina", îi atragem 
deosebita atențiune asupra împărtă- 
șirei, ce-o primim din Bucovina și 
o publicăm mai jos, convinși fiind 
că ea va afla un călduros răsunet 
în inimile tuturor Românilor cu dare 
de mâDă.

Voci germane contra mileniului.
Din c|i în cji tot cresce numă

rul acelor organe din străinătate, 
cari făr’ de nici o reservă și făr’ 
de nici o considerare scriu în modul 
cel mai vehement contra serbărilor 
milenare maghiare. Astfel pe lângă 
organele germane „Allg. Zeitung*, 
„ Tăgliche Bundschau*, „ Ostdeutsche Bund- 
schau*, „Hamburger Nachricliten* etc. 
vin acum două dintre cele mai mari 
și mai lățite d’are germane, adecă 
„Kolnische Zeitung* și „Deutsche Zeitung* 
din Viena și publică articoll fărte 
remarcabili asupra Maghiarilor și asu
pra serbărilor lor milenare.

fttă ce cjice „Kdln. Ztg* :
Disposiția veselă de serbare nu prea 

voiesoe să țină lung timp; ci din potrivă 
în orele din urmă s’a schimbat într’o indis- 
posițiă marcantă. Nobilimea nu se prea 
pote înoălcji pentru serbarea milenară, de- 
dreoe e de părerea, că reclamele, oe s’au 
făcut pentru mileniu, nu sunt chiar demne 
de o serbare națională. Se înțelege, că ne- 
mulțămirea acăsta e causată și prin legile 
bisenoesol politice, precum și prin demons- 
trațiunile dușmănose din statele balcanice, 
și atitudinea neîmpăcată și provocătore a na
ționalităților. Numai aoum se pote vede, 
câți dușmani are Ungaria de astăcjl, și 
omenii încep a-s9 convinge, că însemnătatea 
cestiunei naționalităților a fose depreciată 
și s’a omis în mod ușurateo o resolvare 
înțelăptă. Toți simt, că aoi e lipsă de o 
resolvare grabnioă, dăr nu cu puterea, ci 
cu înțelepciune și preoauțiune.

Nu mai puțin îngrijat este jidovibmul, 

care timp de 30 ani a stat în fruntea pro 
greșului spiritual și cultural din Ungaria. 
Sprijinul, de care s’a buourat din partea 
fiă-cărui guvern ungar, l’a mânat însă prea 
înainte, așa încât desvoltarea a devenit ne
naturală, și acum oele mai însemnate în
treprinderi stau înaintea grelei cestiunl a 
esistenței seu a neesistenței. De aceea s’au 
pus tdte speranțele în esposiția milenară. 
Dela reușita acesteia depinde esistența mul
tor întreprinderi, și nereușita ei ar causa 
un desastru, care ar fi în stare să nimi- 
ccscă puterea de astăal a jidovismului din 
Ungaria.

Pilele din urmă s’au ivit o mulțime 
de apannțe îngrijitore. Esposiția nu prea 
atrage publicul. Demonstrațiunile din sta
tele balcanice sunt chiar așa de jignitore, 
ca și agitațiunea viuă a naționalităților și a 
antisemiților din Viena. Străinătatea îșl 
oferă în măsură fărte neînsemnată concursul 
și sucursul său. Se adauge la acestea apoi 
reserva, ca se nu cjicem antipatia, Maghia
rilor adevărați, în mijlocul oărora fierbe 
mișcarea antisemită. Și Jidanii portă multă 
vină la acesta, deoreoe ei au esploatat pa
triotismul poporului maghiar pentru scopuri 
jidovesol, și o mare parte din pressă ur- 
măresoe și astăcjl, sub stindard maghiar, 
curat numai interesele jidovescl; ba esistă 
și cașuri, când s’au nisuit să pună politica 
esternă în serviciul jidovismului. Der este 
adevărat și aceea, că Jidanii au făcut 
multe, forte multe, în Ungaria mai mult 
decât în orl-care țără; și luoră într’o di
recția, care forte ușor pote ave oa conse
cință naturală o transformare politică și 
socială.

Al doilea cjiar, despre care am 
făcut amintire: „Deutsche Zeitung* din 
Viena, polemisând cu „Budapesti Hir- 
lap“, (jice următbrele:

Nici unul dintre popdrele arice n’a 
furibundat în mod atât de barbar, ca stră
moșii Maghiarilor milenari de astăcjl. Dor 
vechii Ari ai Europei vestice dioeau în ru-

FOILETONUL „GAZ. TRANS/

La încoronare!
Reamintiri de P. Brosteanu.

România, după, un resbel strălucit, se 
înălța la rangul de regat, er pentru înoo- 
ronarea vitezului său beliduce, Carol, de 
primul rege al României, se ficsâ fliua 10 
Maifi 1881, cfiua aniversărei pentru procla
marea independenții țărei de sub suzerani
tatea turcăscă.

Din tote părțile locuite de Români, 
aceștia alergau spre BucurescI, ca să potă 
lua parte și să fiă martori oculari la un 
act atât de important, pe cât și de unio în 
istoria Românilor. Nu e deci de mirare, 
că și pe mine mă cuprinse dorul a asista 
la acăsță măreță serbătbre națională și, 
fără de-a mă cugeta mulr, îmi pachetai 
geamantul și mă pusei pe tren.

La Timișora trebuia să mă urc în 
trenul, care duce spre Verciorova și Bu
curescI ; oupeul era plin de pasageri, din
tre cari unii îmi erau cunoscuțl; unul din
tre cești din urmă, un Jidan, mă întreba, 
că încătrău călătoresc, er la răspunsul 
meu, că merg la Bucuresol, mă întreba 
mai departe, că doră nu mă duo cumva la 
încoronare ?

Mă supără obrăsnicia Jidanului si-i 
răspunsei cu altă întrebare: „Te-am între
bat eu, că încătrău călătorescl D-Ta? — 
„Ba nu!" — „Ei vec|I D-ta, că pe mine 
puțin mă intereseză călătoria D-Tale și 
cred, că a doua întrebare a D-tale a fost 
superfluă, și deci nu-mi vei lua în nume 
de rău, decă mă simțesc dispensat a-țl 
da un răspuns la acăstă întrebare!" — 
„Mă rog, mă rog scusați-mă!“ — „N’am 
de ce !"

Cu acăsta se încheia dialogul cu Ji
danul meu, er ceilalți pasageri îmi arătară 
prin surisul lor, că îmi aprobă pe deplin 
respingerea obrăsniciei Jidanului.

Intre acești pasageri se afla și o damă 
cam înaintată în verstă și cu păr cărunt, 
care ședea tocmai vis-a-vis de mine, pe 
care însă, fiindu-ml cu totul neounoscută, 
nici nu o băgasem în semă; iritat întru 
cât-va din causa inoidentului ou Jidanul, 
mă aședai în colțul cupeului și aruncând 
privirile prin ferestră afară, spre verdeța 
câmpiilor arate, mă cufundai în gân
duri, când de-odată aud pe vis-a-vi- 
sul meu, că mă agrăesce, fără ca înBă, 
în meditația mea, să fi înțeles, că ce 
a cjis; întreba încă-odată, în limba
germană, decă cunosc eu Bucurescii? Răs- 
punejendu-i, că: da, cunosc Bucurescii pen- 
tru-că am petrecut acolo în tot decursul 

resbelului, mă crecjui și eu îndreptățit a-o 
întreba, decă cum-va și densa călătoresce 
spre BucurescI?„Nu" îmi răspunse, „de-ocam- 
dată numai până la Verciorova, aflându-se 
acolo moșiile mele; abia cu trenul de 
mâne void sosi la BucurescI." Păn’aoi, con
versația nostră urma, cum disei, în limba 
germană.

Aucj’ndu-o vorbind de moșii lângă 
Verciorova, o întrebai d’adreptul româ- 
nesce:

„Pardon, Ddmnă, pentru curiositatea 
mea, der nu sunteți D.-V. Română ?" — 
„Da, sunt Română, numele meu, e S., eu 
sunt mama colonelului S. adiutantele rege
lui, de cumva îl cunoscl!" — „Gum nu, der 
atunol îmi permiteți să mă presentez și 
eu!" Și spuindu-i numele meu îi sărutai 
mâna și-i esprimai bucuria, oă în vis-a-vis-ul 
meu am aflat o matrbnă venerabilă de ne- 
mul meu.

— „Da, continuă; aurind, cum dom- 
nialui Vă agrăesce cu un nume românesc, 
m’am ținut, ca o compatriotă, îndreptățită 
a Vă agrăi și din parte-mi; una, pentru-oă 
prea bine mi-a plăcut modul, cum ați răs
puns la obrăsnicia Jidanului, și alta, pentru- 
că simțind împreună cu D-Vostră resensul, 
ce Vi-l’au făcut vorbele schimbate cu den
sul, m’a cuprins și pe mine o părere de 
rău, vă4endu-vă stricată totă veselia și 

buna disposițiă, cu care v’ațl urcat în cu
peul acesta".

— „Intr’adever, Domnă, am fost forte 
bine dispus și Vă mulțămesc din inimă 
pentru simțemintele D-Vostră de compăti
mire. Da, față de D.-V. mărturisesc, că 
n'am de astă-dată nici o afaoere la Bucu
resol, ci vrău numai să iau parte la înco
ronare, la un act, ca și care de pe timpu
rile împăraților romani ochiți român n’a 
mai vădut! După atâtea veacuri de su
ferințe a sosit și un moment de bucuriă • 
și de mândriă pentru neamul nostru, er 
eu să nu iau parte la acestă di de sărbă- 
tdre națională?"

— „Forte bine faoețl, și mâne void 
sosi și eu la BucurescI, căci tot în scopul 
acesta am plecat și eu dela Viena, unde mă 
aflu la fiica mea măritată după un negu
țător cu numele At. După pregătirile fă
cute din partea Bucurescilor, se pote încă 
de aouma prevedă, că încoronarea va în
trece tot oe păn’ acuma s’a vătjut la Bu
curescI."

Așa dintr’o vorbă într’alta, pe nesim
țite sosirăm la Lugoș, unde o parte din 
pasageri se scoborîră din cupeu, er la Ca
ransebeș ne părăsi și restul aoestora, ast
fel, înoât d’aoi râmaserăm numai eu cu no
bila și venerabila matronă în cupeu.

(Va urina)
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găoiunile lor: „A furore Hungarorum libera 
nos Domine !u (Mântuește-ne Domne de fu
ria Ungarilor). Și acum, bine înțeles, se 
sărbătoresoe în Budapesta mileniul, nu dela 
înființarea statului ungar, ci dela invasiunea 
maghiară în Europa. Maghiarii se pot bu
cura ; ei, cari n’aveau patriă, și-au oâști- 
gat’o; dâr pentru-ce să se bucure „Arii14 
de astădl de aniversarea invasiunei acelor 
Mongoli ?

La observarea studenților arl-națio- 
nall din Viena, că „Maghiarii, departe oa 
să fiă o baricadă contra Turcilor, de repe- 
țite-orl s’au aliat cu ei contra Europei oreș- 
tine-arice14, clarul „Bud. Hirl.u observă, că 
„e adevărat, oă au esistat timpuri, oând 
unele partide au prețuit mult alianța ou 
Turcii14. Tot-odată însă se încercă numitul 
4iar a dooumenta, ce au prestat Maghiarii 
și în luptele contra Turcilor. Zriny, Croatul 
erou, Dugonid, Slovacul vitâz, sunt timbrat! 
spre scopul acesta simplaminte ca eroi ma
ghiari Pe loan Hunyadi Corvinul, care e 
prea ounoscut oă e Bomân, „Bud. Hirl.“ 
îl retace, asemenea și pe eroul săsesc Mi
chael Weiss, oare și-a jertfit în mod vite
jesc viâța pentru „oausa arioă44, în luptă 
cu semiluna. Astfel, domnilor Maghiari, 
cei mai mari eroi maghiari din luptele cu 
Turoii sunt timbrați numai din partea vos- 
tră ca Maghiari, cu tote oă ei și soții lor 
de arme s’au simții ca Sași, Bomâm, Slo
vaci, Șerbi, CroațI, și lumea, afară de „glo
bul maghiar44, i-a și recunoscut ca atari. 
Luptele cele mai crâncene cu Turcii s’au 
întâmplat pe teritoriile loouite de Nema
ghiari, și pe aceste teritorii Turcii nu le-au 
putui supune nicl-odată, până oând partea 
Ungariei locuită de Maghiari, ba chiar și 
capitala Budapesta, a zăcut doi secoll sub 
jugul turcesc. „Bud. Hirl.44 amintesce chiar 
și pe împărătâsa Maria Teresia, voind a 
dovedi, că Maghiarii au mântuit Austria. 
Porte greșit, domnilor! Begimentele 31, 
33 și 37, cari și-au vărsat atunci sângele „pro 
rege nostro** — este prea bine șoiut au
fost regimente românești.

Aci apoi „D. Ztg.44 arată, cum 
asupresc Maghiarii pe celelalte na
ționalități din Ungaria, și ca dovadă 
amintesce chiar pe contele Ferd. 
Zichy, care s’a esprimat în public, 
că „Slovacii din Nordul Ungariei 
sunt despoiată de drepturile lor cetățe
nești, sunt nimiciți materialicesce și 
atacați în simțămintele lor cele mai 
sfinte44, și încheia apoi astfel:

Fiă omul numai oât de puțin versat 
în istoriă, fiă prietin sâu dușman al Ma
ghiarilor, ușor pite constata, că cine falsi
fică istoria. Nici o nedreptate nu rămâne 
nerăsbunată în lumea acesta, și și asupra 
Maghiarilor va năvăli năpastea, vor fi ni
miciți de greșelile lor proprii.

JRomânismul in Bucovima peri
clitat! Ni se scrie din Bucovina: E enorm 
pericolul, în oare se află elementul român 
din Bucovina. Agitațiunile rusești ajutate 
de încercările Polonilor au ajuns a fi oo- 
vărșitore. Guvernul sprijineșoe aceste in- 
trepinderl distrugătore. El admite ori ce 
cerere a Buienilor, respingând sistematio pe 
ale Românilor. Ast-fel Rutenii au obținut 
dreptul de-a fonda un liceu rutean în Cer
năuți, și ceva mai mult, liceul e intreținut 
din budgetul statului. Românii din Buco
vina au cerut și ei, și încă cu mare in
sistență fondarea unui lioeu român la Cer
năuți, dâr guvernul a refusat de al între
țină din fondurile statului, refusând tot-odată 
se autoriseze pe Bomânl ași întreține liceul 
cu bani din „Fondul religionar**, care e pro
prietate românâscă.

Românii aduși la desperare de aceste 
persecuțiunl și temându-se de agitațiunile 
cresoânde ale Rușilor și Polonilor, au ho- 
tărît, precum soitl—fondarea unui institut 
de educțiune românesc, și spre acest scop să 
fac colecte în totă Bucovina. In fruntea 
intreprinderei stau domnii D. oav. de Be- 
jan, Dr. I. Flondor. baronii Eudoxiu și 
Al. Hormuzaki, Dr. George PopovicI, A. 
Pridie și Dr. E. Voiuțchi. In Bucovina 
colecta a sjuns deja suma de cinci-spre-(țece 
mii. Ea continuă, și fie-care Român ade
vărat e dator să-și dea obolul pentru 
mântuirea românismului periclitat. Ofer
tele sunt a se adresa d-lui Dr. baron Ale- 
sandru Hormuzaki, Cernăuți (Bucovina) stra
da Iosif 8.

bombardâudu-le cu petri casele și feres-, 
trile.

Așa au sdrobit cu petrii ferestrile d-lui 
advocat Nicolau Nilvan, apoi ale d-lui ad
vocat Vasiliu Dragoș și ale d-lui Dr. Iosif 
Farcaș, medio de cero. Au mai bombardat 
ou petrii și ferestrile casei d-lui Andrei Me
dan, dâr acestea fiind acoperite ou oblone 
tari, n’a fost cu putință a-le sparge.

In săra dilei următâre, 10 MaiQ n., 
vandalismul s’a continuat. Deși atunci ni
menea n’a iluminat în oraș, totuși câta 
sălbaticilor asiatici și-a vărsat din nou fu
ria asupra Românilor, spărgând cu petrii 
ferestrile școlei nostre și ale bisericei ro
mâne greco-catolice.

In tot decursul acestor vandalisme nu 
s’au ve$ut nici polițiștii orașului, nici 
gendarmii, deși staționâză în loo. Astfel 
vandalismele în contra Românilor și ale 
așezămintelor lor oulturale și bisericesol 
s’au putut continua liber și fără cea mai 
mică genă din partea autorităților publice și 
ale organelor acestora.

Se vorbesoe pe aiol, că autorul aces
tor brutale demonstrațiunl ar fi parochul 
romano-catolic Dunai Janos, care cu trei ani 
mai înainte se chiăma Kaufmann Jănos. 
Acest popă renegat are o iofluință forte 
mare asupra slăbănogului fisolgăb'rău Va
siliu Thoma, de origine Român. Probabil, 
acestei împrejurări este a se mulțămi, că 
nu s’a luat nici o măsură pentru susține
rea ordinai.

Trăim ca între sălbatici!
c.

primâsoă propunerile ministrului Hieronymi, 
atunol s’a întins altă cârdă la arc de cătră 
guvernul boeresc de aei.

,,Atunol a început 'guvernul boeresc 
a desbina pe oonducătorî prin felurite in
trigi și DăscociVI. — „Ati e crima cea mare**. 
Ascultați, d-lor: „Aoi e crima cea mare!14 
d-le Sturdza.

„Toț’ suiau, — Români și Maghiari, — 
oă ceea oe făcea tăria acțiunei românesol 
de dincolo era unirea conducătorilor și 
unirea poporului cu oonduoătorii într’un 
singur gând: de a apăra cu energiă și cu 
inima ourată interesele nâmului românesc.

„Boerii, neisbutind cu mijlooele ară
tate, au pășit la intrigi. Antâia lucrare a 
fost să isoleze pe doi din oei mai energiol 
luptători de oeilalțl confrați ai lor, să iso
leze pe Eugeniu Brote și pe Aurel Popo
vicI de colegii lor din oomitetul național 
din Sibiiu. Mai întâiu i-au blamat oă s’au 
așeejat în România, pe urmă că au rela- 
țiunl cu partidul național-liberal, în urmă 
au cuvântat tot felul de oalumnii contra 
lor, unele mai absurde decât altele, și, în 
fine, oând nimio nu prindea, au hotărît ce
lor dela Sibiiu, că au să alegă între co
legii lor și guvernul român. Țelul imediat 
al acestei frământări era desființarea „Tri
bunei14, a Z'arului comitetului național din 
Sibiiu14.

Cum vi-se pare?
Etă oe spunea d-1 D. Sturdza într’un 

moment de prorocie, căol aceste rânduri 
tipărite atunol par a fi scrise chiar astăZl, 
cu deosebire, oă rolurile sunt schimbate și 
că ceea ce era numai o bănuială răută- 
ciosă atunol, e aZl trista realitate datorită 
d-lui Sturdza și âmenilor săi.

AsemănațI acum, d-lor, aceste cuvinte 
ale d-lui Sturdza ou destăinuirile atât de 
însemnate făcute de d-1 Aurel PopovicI, și 
veți vedâ cât de bine se potrivesc învinui
rile ce le aducea d-1 Sturdza guvernului' 
conservator, cu ceea ce d-sa a făcut de 
când a venit la putere. D. Sturdza a făout 
tocmai faptele pe cari le bănuia de adver
sarii săi. Și aceste fapte le critioa însuși 
d-sa într’un mod forte aspru, căci în ace
lași discurs, din care v’am cetit numai unele 
părți, âtă cum se rostea asupra faptului de 
a voi să desbine pe conducătorii de din
colo :

„Astfel tratâză guvernul nostru ces
tiunea națională. 0 trateză pe dânsa cum 
tratâză tâte oestiunile: agitat; nu cum să 
fiă satisfăcute interesele nostre, ci cum să 
fiă satisfăcute interesele străine, astfel oă 
străinii să apară ei singuri, și sunt apărați« 
și de noi, âr noi rămânem fără apărători. 
De acea, după mine, cei cari aZl ne gu- 
verneză, nu merită numele de partid, oi 
sunt numai o coterie fără alt țel decât es 
ploatarea posițiunei lor de stat în folosul 
lor personal și momentan. Pentru d&nșii e 
nimic ca se sugrume și se pună în pericol 
nemul românesc.11

Etă, d-lor, cum califica d-1 Sturdza o 
astfel de prooedere în cestiunea națională.

Nu pot să fiu mai aspru decât a fost 
însuși pentru d-sa; și de-ooamdată mă voi

Vandalism unguresc la Șom- 
cuta-mare.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans.")

Chior, 16 Maiă n. 1896.
Cu ocasiunea serbării mileniului s’au 

petrecut în Șomcuta mari lucruri, cari me
rită să fiă cunoscute tuturor Românilor și 
întregei lumi civilisate.

E lucru ounosout, că Chiorul e unul 
dintre acele ținuturi românesol, cari sunt 
mai mult luate în planul de maghiarisare, 
și unde se luoră cu puteri unite pentru a 
sparge așa numitul „ouib daooromân44, cum 
oaracterisâză ei opidul Șomcuta-mare. Pen
tru ajungerea aoestui soop nu sunt alegă
tori în căutarea mijlâcelor. Dovadă și ur- 
mătărele vandalisme, săvârșite de câta ji- 
dano-maghiară de aici cu ocasiunea serbă- 
rei mileniului:

In sera de 9 MaiQ, puținii Unguri cu 
mulțimea de Jidani, ce se află în Șomcuta, 
întovărășindu-se au aranjat o iluminația 
pentru glorificarea mileniului.

D’ntre Români, singur Iosif Pop, ad
vocat și fost deputat, consilier reg., a ilu
minat, ceilalți Români însă nu. Aoâsta se 
vede, că i-a înfuriat pe Jidano-MaghiarI, 
cari începură să-șî resbune asupra Bomânilor,

România și mâlenouL
Ședința Camerei române dela S4 Aprilie v.

Ionel C. Grădișteanu (continuând):
Etă, în adevăr, acea parte a discur

sului d lui Sturdza prin care învinovățea 
pe fostul guvern, oă oaută să desbine pe 
membrii partidului național pentru a-1 slăbi 
și a putea astfel să înăbușâscă mai ușor 
cestiunea națională:

„Pe când tote acestea se făoeau, pe 
oând se trimeteau bani, pe oând cutreerau 
emisarii, pe când se sfătuiau în concilia
bule seorete căpeteniile boerilor noștri cu 
miniștri unguri și cu căpeteniile Maghia
rilor, ministrul Hieronymi ohema la Buda
pesta pe Rațiu și Goroianu și-i îndemna la 
împăoare cu Maghiară. Și ce condițiunl se 
propuneau de ministrul Hieronymi?! Ele 
sunt astăZl cunoscute ohiar din cuvântările 
publice ale lui.

„Propunerile au fost: supuneți-ve și 
atunol vom vorbi. Cu alte cuvinte reou- 
noscețl tote suferințele și tâte plângerile 
vâstre de minciună, și pe cadavrul națiunei 
române vom asvârli un simulacru de îm
păoare ca să se îngrope cu siguranță ces
tiunea Românilor din Ungaria.

„Etă aoțiunea guvernului român la ce 
țel conduoea!

„Oând tote încercările de cari am 
vorbit du au isbutit, căci conducătorii po
porului român de dincolo nu au putut să

într’un vagon.
Umoresoă. După 1. Bosen.

(Urmare.)

Inoă tot nu mă cunosoețl, răspunse 
zimbind dama mea.

„Ba vă cunosc, strigai aprins și mă 
încercai ai prinde mâna, vă cunosc inima, 
vă cunosc sufletul. Natura ar fi greșit forte, 
decă nu v’ar fi înzestrat cu o față plăcută. 
Tote celelalte le void afla. Eu am adecă 
în șooietatea numită un prietin, care vă 
ounâsoe forte bine. Pe acesta îl represen- 
tațl d-vâstră. Sper acum, ca un amic va fi 
sinoer cătră amicul său.44

„Parola mea, de sigur răspunse, dama, 
și ’ml întinse mâna, pe care acum o strîn- 
seih ou mai multă prieteniă ca întâia-dată, 
apoi a întrebat fără s’o las de mână : Cine 
e dama aceea, atât de frumosă, care vor- 
besoe ou domnișora bătrânioiâsă de-acolo? 
0 căutătură atât de genială n’am vă(jut 
de mult44.

„Visaviul meu se înoercâ mai înainte 
de tote să-și elibereze mâna și 4lse: Bunul 
amic înainte de a-țl răspunde ceva trebue 
să-și aibă manile libere.“

„Nu se pote, răspunseifi serios, m’am

dedat de comun a ține mult de mână pe 
amici și amice14.

„Deoă voescl se rămânem amici, tre
bue să te desvețl de aoâsta, replica ea ou 
8eriositate comică.14

„Decă poftiți... răspunseifi eu, și ea 
începe:

„Dama aoesta, la care de-altmintrelea 
nu pot observa nici o frumseță particulară 
ostra-ordinară, ou atât mai puțin, spirit, 
este o văduvă tînără, rămasă după un bo
gătan mare, care a fost forte bătrân și urît, 
și care din ferioire murise în anul d’întâiO 
al căsătoriei sale. Gu acesta se oăsătorise 
numai ca eă nu rămână fată mare.14

„Ah, vorbescl forte rău de acea damă 
frumosă, o întrerupseitî eu14.

„Și pentru-ce replică ea. Pote pen- 
tru-oă ea a înoheiat o oăsătoriă din inte
res ? Ca copilă săraoă, pe lângă aoeea fru- 
mușioă, putea fi ușor sedusă de tinerii cei 
galanțl, și, astfel, să se nefericâscă, ou atât 
mai vârtos, ou cât avea părinți săraci și o 
inimă reounosoătdre. De aoea se căsători 
ou bătrânul, care prin averea sa asigurase 
viitorul părinților ei“.

„Dâr ea nu-1 iubea?14
„Nu, nu-1 iubea, avea însă destulă

tăriă morală a-i fi oredinciosă, a-șl împlini 
datorințele sale și a nu dori mortea lui. 
N’a fost bine ?u

„Forte bine, răspunseih sărutându-i 
mâna14.

„Te-ai indatorat a săruta mâna ami
cilor d-tale? întrebă ea zimbind.

. „Tot-dâuna, dâcă sunt de sexul feme- 
nin... der mai departe: e frumosă?14

„Chiar frumosă nu o pot numi, răs
punse amicul închipuit, însă nu face nici o 
impresiă neplăcută... e frumăsă14.

„Gam de ce etate va fi ?“
„Ei! cine va întreba o damă despre 

etate ?“
„Dâr eu întreb pe veohiul și bunul 

meu amic...14
„Ah, pardon! Atunol se pote întreba. 

Este de două-fleol de ani11.
„Este bogată?11
„Domnule, cum puteți...14
„Bine, eu întreb amicul.11
„Eră ’ml uitasem. Are o casă fru

mosă în cetate14.
„Gu atâta mai bine, esclamai eu.11 
„Negalant... replica ea.14
„Nu prea, amice; ași fi negalant, decă 

ași întreba însa-șl dama; mai negalant,

oând te-a-șl asigura, că averea ei e baga
telă; o avere pentru cere îșl sacrifioase 
totă viâța“.

„Cu aoâsta se părea a fi mulțămită.14 
„E bună ? întrebai mai departe.*
„Nu chiar, răspunse ea. Iubesce aven- 

turele, deși de altfel e cam practică și are 
numai însușiri bune. Nu vrea să se căsă- 
torâsoă a doua âră.14

„Ei, ce caracter urgisit am strigat nu
mai deoât, trebue să lapeZl însușirea a- 
oâsta.14

„Cătră cine vorbescl, d-le? Eu suut 
amioul d-tale...14

„A, pardonațl-mă, căci uitasem. Ei 
bine, dâr acum se despart amicii.14

„Pentru tot-dâuna? întreba ea in- 
grigiată.*

„V’ar părâ rău?“
„De sigur, mi-am petrecut forte bine“.

, „Regret, însă trebue să-ți mărturisesc,
că amioii aceștia nu se vor întâlni nicl-o
dată, pentru aoeea însă dama casei, la care 
ne aflam în sooietate amândoi, vine și mă 
reoomandă d-vostră: d-1 Valerie Vulturesou, 
domna..,“

„Sabina... continua ea.11
(Va urma.)
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.mărgini să constat astă4l un singur lu
cru, constat că în cestiunea națională 
ae-a fost dat să vedem o apostazie ui- 
mitore a d-lui Sturdza, care ne-a dovedit 
că tot ce a spus în oposiție, în cestiunea 
națională, nu a fost decât prefăcătoria, și 
-că s’a slujit de o cestiune atât de mare, 
mumai ca de o pârghie pentru ca să pâtă 
ajunge la putere.

Făcând acesta d-le prim-ministru, ai 
făout o faptă rea, căci ai făcut să se des- 

■ amăgâscă mai multe ilusiunl generâse!
Ai făcut un rău țărei, ai făout rău 

nemului românesc întreg, țl-ai făcut rău și 
<d-tale, pentru-că nimeni nu se pote juca 
•cu sentimeutele cele mai sfinte ale unui 
popor, fără ca în curând să fiă pedepsit și 
încă aspru pedepsit. (Aplause).

(Urmâză răspunsul ministrului-preșe- 
fiinte D. Sturdza.)

SCMLE OILEh
— 8 (20) Maiu.

t Archiducele Carol Ludovic, despre 
■mortea căruia ne încunosoiințase erl firul te- 
legrafio, s’a născut în a. 1833. In a. 1855 
a fost numit guvernor al provinoielor Tirol 
și Voralberg. La 1857 s’a retras dela afa
cerile de stat și a locuit mai mult timp în 
Roma. La 1873 a figurat ca patronul es- 
posiției din Viena. El a fost mare iubitor 
de arte și sciințe și mai multe societăți 
a’au bucurat pănă la mortea lui de patro- 
nagiul său. A fost căsătorit în trei rânduri. 
-Ca militar el a avut rangul de general în 
cavaleriă. In urma morții arohiduoelui Carol 
Ziudovio, conform depeșelor sosite din Buda
pesta, în programul serbărilor milenare s’a 
făcut aoea schimbare, oă representațiunile 
teatrale festive și seratele nu se vor ține.

—o—
încoronarea dela Moscva. Conform 

depeșelor mai nouă, Majestățile Lor impe
riale rusesc! au sosit alaltăerl la 5 ore {/2 
■după amădl în Mosova. Au fost primite la 
gară de toți marii duol, prinții străini, ge
neralii și autoritățile. Cu tote că cădea o 
ploie torențială, totuși o mulțime imensă 
,a primit pe Majestățile Lor ou urale frene
tice. Părăsind vagonul, Țarul și Țarina au 
fost salutați de marele duce Vladimir. După 
ce au trecut în revistă compania de onăre, 
Majestățile Lor s’au dus în trăsură închisă 
la palatul Petrowsky, unde au fost salutate 
de marele ducese și principesele străine. 
Din ordinul cabinetului imperial, Țarina a 
fost numită proprietară a regimentului al 
II-lea de dragonl ai gardei.

—o—
Sinodul electoral sârbesc, despre care 

soim, că s’a întrunit în 17 Maiă n. c. la 
Uarloveț, a fost deschis de comisarul gu- 
vernial br. Fedor Niooliol, fiind de față 
■cei patru episoopl sârbesol în frunte cu 
patriarohul Brankovicl. S’a cetit, întâia. în 
limba maghiară, apoi în limba sârbâscă, 
hârtia preaînaltă prin care se permite ți
nerea congresului. După aoestea comisarul, 
întoroându-se oătră episcopl, ținu o vor
bire, pe care o Începu în limba maghiară 
și apoi o continuă în limba sârbă. Branko- 
viol a răspuns în limba sârbâscă. S’a pro
cedat apoi la alegerea noului episoop al 
Verșețului, fiind ales, preoum seim, prote- 
giatul guvernului, Zmejanovics, măcaroă, după 
cum se tjioe, cea mai mare parte dintre 
prelații sârbi au fost în contra lui.

—o—
„Demonstrația contra lui Rațiu“. 

Sub aoest titlu publică „Bud. Hirl/ de 
Marți la rubrioa soirilor dilei e istoria lungă 
despre modul, oum cjioe că ar fi serbat 
Rațiu și soți c|’ua d® 3 (15) Maiii într’un 
restaurant din Sibiiu. Bate la ochi, cu câtă 
minuțiositate sunt înșirate persone, cari au 
luat parte, au vorbit și n’au vorbit eto. 
Par’oă ar fi fost de față anume un rapor
tor al numitei foi. Notița amintită are 
tendința de-a înfățișa pe Bomânii din Sibiiu 
oa forte desbmațl; spune, oă reuniunea de 
musică n’a voit sâ facă o serenadă lui 
Rațiu, și că la mecjul nopții s’au spart fe- 
xestrile dela locuința aoestuia, care să fi 
deolarat însu-șl, că făptuitorii nu pot sâ 
,fiă, decât persone, cari au stat îu servioiul

veohilor tribuniștl. Cu asemeni bazaconii 
debutâză „Bud. Hirl." Ore cine să ’i-le fi 
comunioat? Nu- oum-va tot. acela, oare ra- 
portâză regulat despre oale ce se petrec în 
Sibiiu. în cercuri rftstrînse si chiar și în 
cele intime?... In orl-ce cas, e lucru des
tul de scandalos.

— o
Mortea unui medic renumit, pilele 

aoestea a murit în Paris medicul See. La 
1870 See a luat parte, împreună cu Ne
laton, Fauwel, Ricord și Corvisard, la con
sultația ținută asupra lui Napoleon III, 
când aoesta se simți, că e bolnav. Medicii 
constatară o bolă grea internă, oare după 
doi ani .și oausâ mortea împăratului. Sin
gur See subsorise părerea, pe oare medicii 
o compuseră pe sâma împărătesei, dâr oare 
nu i-s’a predat aoesteia. Gâte-va cjil0 după 
remarcabila consultațiune, erupse resbelul 
franco-teunon. Intre actele și documentele 
din Tuilerii, și astăcll se afli încă aminti
tul document. See s’a născut la 1818 și a 
fost unul dintre cei mai de frunte bărbați 
de soiință ai Franoiei.

Contra K^ilenâului.
Etă ce sorie „Allgemeine Sportzeitung“ 

din Viena, foiă redactată de d 1 de Silberer, 
asupra esposiției milenare: „Esposiția mi
lenară din Budapesta, conform soirilor 
demne de credință, se află între oondițiu- 
nile cele mai rele posibile. Neoompletă, 
o adevărată mare de murdării, stă golă și 
părăsită, și nici chiar Pestanii nu-o visiteză. 
Multe dintre obieotele espuse preoum oase de 
țeranl, ciarde etc. se pot vedâ numai pe 
lângă entree separat, Buda-vechiă nu a 
suoces de loo, și nu pote fi nici asămânată 
cu Viena-veohiă din esposiția teatrală/ 
fiarele jidano-maghiare sunt înfuriate asu
pra acestor păreri ale 4’arului vienes 
care și în Ungaria e forte lățit.

*
Studenții universitari naționall-ger- 

manl din Viena au mers alaltăerl la rec
torul universității și l’au rugat să Ie acârde 
sala festivă a universității pentru ținerea 
unei adunări. -Rectorul n’a voit să le îm- 
plinâscă rugarea 'și i-a provooat pe stu- 
dențl să lucre într’acolo, ca între uni
versitari să se restabilesoă ordinea și liniș
tea. Studenții însă deolarară, că privitor 
la acâsta, ei nu pot lua nici o garanție.

*
In comitatul Tolna esistă un ținut 

numit „Schwăbische Turbei11, locuit de Șvabi 
cari nici decum 'nu voesc să se maghiari- 
seze, ci din oontră germaniseză pe Ma
ghiarii, cari ajung între ei. țliarele ‘ma
ghiare sunt supărate foc, că Nemții aceștia 
ce e drept înoă au trebuit să serbeze la 
poruncă mileniul, l’au sărbat însă numai 
curat în limba germană, și nu așa precum 
le-ar fi plăcut Maghiarilor. Doi învățători 
șvabi : Stefan Hoffer ăi Iosif Muller, în 
urma acesta sunt acum amenințați cu pen
sionare.

*
Loouitorii comunei Șira, corn. Ti

mișului, au sărbat mileniul cu „Gotterhalte“ 
pe care l’au cântat chiar și pe strade. 
Mai ales însă i-a înfuriat pe Maghiari fap
tul, oă mergând săra conductul festiv mile
nar pănă înaintea casei primarului, aci au 
plecat stepurile naționale maghiare, la pă
mânt, in pulvere, și farmacistul din comună 
a aprins un foc bengalio, 4i°0n(i că acesta 
e mai frumos.

Manifestațiunile Craiovenilor.
(Raport special al „Gaz. Traus.“) 

Craiova, 3 Maiă v. 1896.
D-le Director! După cum v’am ară

tat în telegrama mea din 2 ourent, Craio- 
venii au serbat în acestă 41 marea D-Vos- 
tră sărbătore națională, aniversarea (țilei de 
3 Maiu 1848, pe oare Liga culturală înoă 

‘de mult a deolarat’o de sărbătore națio
nală a tuturor Românilor, și noi Craio- 
venii o serbăm în fiă-oare an cu o adevă
rată religiositate.

Anul acesta, cădând acestă 41 intr’o 
4i de lucru, comitetul Ligei a hotărit s’o

serbeze în 4iua de 2 MaiQ, 41 <1® sărbă
tore, pentru oa publicul să nu fiă împie
decat prin ooupațiunile 4Hnl°0 do-a lua 
parte la acâetă sărbătore, atât de soumpă 
nouă tuturor.

Tot pentru 4iua de 2 Maifi, comite
tul Ligei eonvooase un mare meeting de 
protestare în contra mileniului unguresc.

Din acâstă causă, o viiă agitațiune 
a domnit în oraș tâtă diua.

De diminâța lumea era ooupată cu în- 
frumsețarea caselor cu steaguri, covore și 
flori, așa, că la ora 4000 ma’ 0U a™4 stra
dele principale, pe unde trtbuia să trâcă 
prooesiunea, erau în haine de sărbătore.

Serbarea s’a început prin un Te-Deum, 
ofioiat în oatedrala de aid, la care au 
luat parte tote societățile și corporațiunile 
din Craiova ou drapelele lor, în frunte ou 
Liga culturală, și un publio număros, com- 
pus din tot ce Craiova are mai ales.

După „Te-Deum“ am pleoat cu toții 
într’o grandiâsă procesiune, pe stradele 
principale, pănă la grădina D-lui Bar’ 
lonescu, unde era convocat marele mee
ting de protestare în contra mileniului un
guresc.

In fruntea procesiunii era musica oră- 
șenâsoă și Corul oatedralei; urmau drape
lele tuturor societăților, pe urmă publicul, 
și o musică de lăutari.

Pe tot parcursul, procesiunea a fost 
întâmpinată de lumea de pe strade și din 
ferestri cu urale de „Să trăâscă frații noș
tri de p°ste Oarpațl!“ „Trăâsoă martirii ro
mânismului !" „Piâră asupritorii neamului 
nostru ’/ și alte multe espresiunl de iubire 
și simpatiă la adresa D-V6stră, și de in
dignare la adresa Ungurilor.

Pe tot parcursul, musioele, corul și 
publicul oântau oânteoele D-vostră favo
rite: „Deștâptă-te Române", „Marșul lui 
Mihaiti Bravul" și altele.

Veselia și entnsiasmul era la oulme, 
Ajunși la grădina destinată pentru marele 
meeting, publicul era atât de număros, în- 
oât vastul salon a fost prea mic și s’a im- 
provisat o tribună în curte, de pe care 
mai mulți oratori au arătat însemnătatea di
lei de trei Maiîi, vorbind de marele Băr- 
nuțiu și de memorabila adunare dela Blașiu 
din 3 Maiîi v. 1848, veștedind și înfierând 
pe Unguri și sărbările lor milenare.

S’a publicat un manifest și meetin- 
gul a votat o moțiune de protestare.

Etă moțiunea, cetită de d-1 deputat 
Ctocazan, și votată cu unanimitate de ma
rele meeting :

„Cetățenii CraiovenT, întruniți în me- 
„etingul de astă-4l, 2 Maid 1896:

„Considerând, că serbările milenare 
„dela Pesta sunt afirmarea publică și ofi
cială a unei pretinse existențe de 40c0 
„ori seculară a statului național maghiar;

„Considerând, că aoâstă afirmare este 
„o brutală negațiune a drepturilor Națiunii 
„Române și celorl’alte naționalități din 
„regatul Ungariei, cari nici n’au fost vre
odată cucerite cu armele, niol asimilate ;

„Considerând oă, sub masca unor 
„serbări cu caraoter civilisator, Ungurii 
„vor să sancționeze în fața lumei civilisate 
„supremația lor și să făurâscă o nouă 
„armă de opresiune și schingiure a na
ționalităților;

„Frnd-că acâstă armă este îndreptată 
„și în contra fraților noștri, a Românilor 
„din Transilvania și Ungaria, cari de vea- 
„curl sunt persecutați și nedreptățiți:

„Protestăm solemn în oontra mon- 
„struâselor serbări 4*se milenare ți denun
țăm Europei pe aceia, cari, în numele 
„progresului și civilisațiunil, caută să ră- 
„pâscă dreptul la viață a naționalităților 
„conlocuitore.

„Denunțăm presei europene purtarea 
„medievală a Ungurilor, și o rugăm să 
„protesteze împreună cu noi pentru drep
turile Românilor.

„Declarăm de trădător pe ori-ce 
„Român, care va lua parte la serbările 
din Pesta/

Printre steaguri am observat unul 
forte frumus tricolor cu insoripțiunea „.? Maiu 
1848“', asemenea alte trei, ceva mai mici, dâr 
tot atât de frumose, în câte-o singură co

lora : albastru, galben și roșu, așa oă tote trei 
formau tricolorul nostru. Cel albastru avea 
inscripțiunea „Umbrele martirilor cer răs- 
bunare", cel galben: „Trăescă martirii ro
mânismului" și cel roșu „Piară tirănia un- 
gurâscă".

Raportorul.

SCIRÎ ULTIME.
Viena, 19 Maiîi. In ședința de 

aeji a consiliului comunal, noul pri
mar Strdbach a depus jurământul. 
Guvernorul Kzelmannsegg în vorbirea 
rostită cu astă ocasiune accentua, 
ca prima necesitate pentru o acti
vitate rodnică, dreptatea și stima 
împrumutată între cetățeni, fără deo
sebire de partid și confesiune.

Primarul Strobach, respundend, 
Țise, că restabilirea autonomiei Vienei 
este a-se mulțămi în primul loc ab- 
negațiunei patriotice a acelui băr
bat (Lueger), care, împotriva voinței 
poporului, și-a subordinat persbna 
sa interesului public. Promise, că 
întotdeuna va ave înaintea ochilor 
voința poporului, manifestată la ultimele 
alegeri prin majoritatea consiliului oră
șenesc, și că va lucra în spiritul stră
bunilor germani și creștini.

Belgrad, 19 Maiu. (Telegr. lui 
„M.—g.“) Soirea, că șeful gendar- 
meriei Stefanovici ar fi dimisionat din 
post, e neadeverată. Din contră, 
Stefanovici va pleca încurând în ins- 
pecțiune oficibsă, avend se primescă, 
pe lângă salar, și diurne mari.

Literatiară.
Din „Biblioteca pentru toți" edată 

de librăria Carol Muller din Bucuresol, au 
mai apărut următârele numere a 30 bani, 
ce se pot procura și dela librăria Ciureu 
din Breșov a 16 cr. volumul. Nr. 53 Boi 
trandafiri și lacremî de copii, două forte 
duiose nuvele de Wildenbruch, unul diDtre 
cei mai mari scriitori germani moderni. — 
Nr. 54 Patriotul, de Paul Bourde. Acâstă 
carte admirabilă are următorea prefață: 
„Uuvi tînăr: Intri în viâță. Ești soldat. Iți 
dai patriei o parte din tinerețe. M’am gân
dit la subiectele de cugetare oe vei întâlni 
și am scris cele ce urmâză spre a-țl călăuzi 
spiritul și a-țl da o nouă dovadă de dra
gostea mea. Fiă oa acestă încercare să te 
ajute a fi vrednic de țâra ta, făcându-te 
să-ți fiă dragă onestitatea". — Nr. 55 Din 
inimă, poesii de Radu Rossetti. Cele mai 
noi și mai alese poesii ale iubitului poet, 
conținând un portret și autograful auto
rului. — Nr. 56 Convorbiri despre artă 
(vol. II si ultimul). Aoâstă carte, care for- 
mâză împreună cu primul său volum (Nr. 
50), în limba română, singura carte de va- 
lore îu ce privesoe arta, se recomandă tu
turor, cari doresc să prioâpă un tablou, o 
statuă, în sfârșit ce este frumosul. — Nr. 
57 Din gona vieții, de A. Vlahuță. (voi. 
II). Numele autorului ne dispensă a mai 
scrie ceva asupra acestui volum. — Nr. 58 
Schițe ușore de Caragiale. Pentru prima 
oră marele scriitor român dă publioului în
tr’un volum așa de eftin ceva din prețiâ- 
sele sale sorierl. Aoest volum e plin de 
vervă, de veselie, și de spiritul mișcător al 
autorului Nopții țurtunose și Scrisorii perdute.

iWțăniită publică.
Primâscă mulțămirile nostre toți aoei 

numeroși amici și cnnosouțl, cari au bine
voit a asista la îmormântarea iubitului 
nostru fiu loan Dușoiu jun. Tot odată pri
mâscă mulțămirile nâstre și membrii co
rului „Reuniunei de cântări", cari au bine
voit a eseouta cu aoâstă ocasiune cântările 
funebrale.

Jalnica familia.

Proprietar: o?, Aurel Hffiaareșâsigjias.
Redactor responsabil Sregorâu ssaior.
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Rohseidene Bastkleider fi. 8.65 
bis 42.75 per Stoff jur fompleten Xobe. — 
Tussors unb Shantungs-Pongees — fotbie 
fcțroarjc, rocile unb farbige Henneberg- 
Seide r>oiî 35 fr. bis fi. 14-65 per ZUef. 
— glatf, geftreift, farrirf, gemuffert, Damafte 
etc. (ca 240 verfcfy. <Ș>ual. nnb 2000 cerfd). 
^arben, Deffirts etc.), porto- und steuerfrei 
ins Haos. ZHufter umgefyenb. Doppeltes 23rief= 
porto uad) ber Sc^meij.
Seideia-Fabriken €4. Henne- 
3 Sjcrg (k. u. k. Hofi?, ffîiiricli.

Cursul la bursa din Viena.
Din 19 Maiă 1896.

Keota ung. de aur 4% .... 122.40
Renta de oordne ung. 4°/0 . . . 98.90

Icipr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.—
Irnpr. oăil. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.50 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.75
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 96.75
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.25
Lmprum. ung. cu premii .... 153,—
Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 138.—
Renta de hârtie austr..........................101.25
Renta de argint austr.......................... 101.10
Renta de aur austr............................... 122.56
Losurl din 860   145.50
Acții de ale Băncei austro-ungară. 947.— 
Aoții de-aleBăncei ung. de credit. 367.75 
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 345.60 
jjjapoleondorî........................................ 9.53 */2

Mărci imperiale germane . . . 58.721/2
London vista....................................120.15
Paris vista.................................. 47.70
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene................................... 44.40

Cursul pieței Brașov.
Din 20 Maid 1896.

Bancnota rom. Oatnp. 9.51 Vend. 9.53
Argint român. Cump. 9.45 Vend. 9.50
bfapoleon-d’ori Cutup. 9.51 Vend. 9.54
Ualbeni Camp. 5.65 Vend. 5.70
Ruble rusescl Cump. 126 50 Vând. — .—
Mărci germane Cump. 58.30 Vend. —■ —
Lire turcesol Cump. 10.75 Vend.
Soris. fonc. Albina 5°/0 100.75 Vend. 101.75

In casa Nr. II șirul spița- 
lului (Scheiu) 

s&sMt de ven^aipe 
2 cai, I landou, 1 caldscă, 1 
masă de stejar și 6 scaune.

Tot acolo sunt deja acuma 
de mchiir»iat 

unu, event, două grajduri fru- 
mose cu, event, fără remise.

979,8—3

V
\ >

l®l Calitate superiorâ.
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B-- g
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Chocolada Thiess & Seidel
s’aflâ în tote magaziile de specerei cu prețurile fabricei, fia-care pachet și 

envelopâ este’ prove^ut cn firma nâstra.

CD J

-
H I

o R
g

CD |g

Nutritor și uș<or de mistuit. I

I' Institut de spălat și călcat |

$

I

BSrașov, strada Orfanilor Wr.
Subscrisa are ondre a recomanda On. Public „institutul seu 

de spălat și călcat11 unde se primesc rufe pentru spă
lat și călcat spre cea mai deplină mulțumire a ori și cui, spă
latul e fără întrebuințarea varului clorhidric și Cil 
cele mai moderate prețuri.

Primesc angagiament de a spăla și călca la timp și CU Cea 
mai mare punctualitate tot felul de albituri, trusouri de 
mirese, perdele și tot felul de articule de modă, dându-le un 
lustru brilant și făcendu le albe ca zăpada.
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ABONAMENTE
„GAZETA TKAHSILVAHIEr1 <>

W

X s Pe
Pe
Pe

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

trei luni. . .
șese luni. . ,
unu anu . .

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni................................................
unu anu.....................................................

M
X
M

M 
X
X
X 
X

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

fi. 
fi.
fi.

h ra data d@
Pentru Austro-Ungaria: 

anii.... 
șese luni. .
trei luni . .

Pentru Bomăma și străinătate: 
ană.... 
șese luni . .
trei luni . .

f k

CoX

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X

Duminecă.

2
1

ti. -
fi. —

50 cr.

. 8
. 4
. 2 franci.

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se facă mai ușorii și mai repede
mandate poștale.

Domnii, cari se vorfi abona din

franci, 
franci.

prin

nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurită și a arata și poșta ultimă.

Admmistrațima „Gazetei Transilvaniei44
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BSrasovw, Terffiilw Imdtiâ Mr. S®.

• z J >
A cestti stabilimentti este provedutu cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fundă bine asortatu cu totu 

ft

ft-

uresianuf
felulu de caractere de litete din cele mai moderne 
este pusu în posițiune de a putd esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateță, precum:

■
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Comandele eventuale 
tipografiei, Brașovtt Tergulu Inului Nr. 30, eta- 
giu ii I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

IMPRIMATE ARTISTICE 
ÎN AUR0, ARGINTI’ ȘI COLORI. 

CĂRȚI I)E SCIINȚĂ, 
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST.A.TVTK.

FOI pWodice.
BILETE DE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PR0GRAME_ELE(jA1TTE.
BILETE DE LOUODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWUMUSSi.

K.' ’ ’

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri.

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. 

Cozi/Ve/vlz, zn Iotă măz/i/mea.

INDUSTRIALE, de HOTELURÎ 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENT? ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primescti. în biuroulu

/p5

(7DJ

O'

T7 1 Si
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se pată face și reiat) 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.

Admimatraț. „Gaz. Trans>
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


