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Buletinele false.
Este caracteristic și fdrte bă

tător la ochi cum foile guvernului 
unguresc în raporturile, ce le aduc 
despre serbările milenare în provin
cia, își dau silința sS present© aceste 
serbări în ținuturile locuite de Ro- 

* mâni, ca severșite cu concursul aces
tora, luând afară numai ici colo pe 
câți-va „agitatori înrăutățiți

Tendința acesta de-a înfățișa 
cu tot adinsul disposițiunea, ce dom- 
nesce în sînul masselor poporului 
nostru, ca simpatică serbărilor din 
Pesta, și de-a voi astfel a împain- 
gini ochii lumei cu buletine false, 
spuind, că poporul e mulțămit, când 
nici odată în decursul celor fiece secuii 
trecuți n’a fost mai nemalțămit ca 
acuma, denotă, pe lângă o doză de 
obrăsneiă estraordinar de mare, și 
o vedită slăbiciune; dovedesce că 
Ungurii dela putere, cu tdte că se 
arată așa de încrefiuțl, tot nu sunt 
liniștiți în consciința lor, debre-ce 
— vorba arganului lui Bismark — 
mai mult ca jumătate din locui
torii țărilor corbnei ungare nu-’s 
de vița lor, și prin urmare nici că 
se pot însufleți pentru reminiscențele 
lor arpadiane.

Sciu înse guvernanții unguri și 
mai mult, sciu, că cele fiece mili- 
one și mai bine de locuitori nema
ghiari ai acestor țeri nu numai că 
nu simpatisăză, der sunt chiar în 
cea mai mare parte amărîți și în
verșunați asupra lor, din causa mul
telor nedreptățirl și asupriri, ce le 
îndură dela ei. Sciu mai vertos, cum 
stau cu Românii, că în realitate tdte 
buletinele ofîciose, ce se trimit din 
diferitele comitate și localități des
pre participarea acestora la serbări, 
sunt mincinose, întru cât nu se res- 
trîng la constatarea faptului, că icl- 
colo de sîlă s’a arangiat câte-un 
simulacru de ceremoniă.

Decă ucazurile, „constituționa
lilor" stăpânitorl dela Pesta n’au 
putut produce resultate mai mari, 
decât acele, ce le-au dobândit ici- 
colo, prin amenințări, din partea 
unor timifil și slabi de ânger și prin 
servilismul unor vânători de interese 
meschine, atunci de sigur, că causa 
nu este a se căuta în negligența or
ganelor guvernului. Acestea au lu
crat în interesul propagandei pentru 
mileniu cu mai mare zel chiar de
cât ar fi făcut’o funcționarii guver
nului Țarului într’o situațiune ana
logă.

Terorismul, ce s’a esecutat, de 
esemplu, cu ocasiunea iluminărilor, 
puse in scenă în mai multe orașe 
de pe la noi, este viu ilustrat prin 
faptul, că cu acesta ocasiă a reînviat 
furoiea vandalică unguresca. îndeo
sebi cele ce s’au petrecut în Șom- 
cuta mare, capitala renumitului ți
nut românesc al Chiorului, merită 
se fiă aduse la cunoscința lumei ci- 
vilisate ca document pentru gradul 
de cultură, de liberalism și de tole
ranță, la care au ajuns cei ce se 
laudă și se îngâmfă, că ar fi cuce
rit statul, pe care adl ei îl „alcă- 
tuesc".

Este un trist semn de concor- 
diă și de armoniă, când la asemeni 
ocasiuni, cum era și iluminațiunea 
în onârea mileniului, se sparg cu 
pietri tereștrii e unei părți a cetățe
nilor fruntași. Este mai trist înse, și 
denotă o selbătăciă nespusă, când 
motorul acestui fapt condamnabil 
este ura națională, este intoleranța 
pătimașă față cu cei de altă rassă, 
de alte sentimente și aspirațiuni.

Se vede, că nici pănă în fiiua 
de astădi cultura ungurâscă nu a 
resbit a face din urmașii lui Arpad 
un popor cu caracter în adevăr eu- 
ropen. Acâsta o dovedesce mai ales 
faptul, că furârea sălbatică nu se 
îndreptă numai în contra personelor 

particulare, ci chiar și în contra in- 
stituțiunilor de cultură. Căci ceea 
ce s’a întâmplat la Șomcuta, bom- 
bardându-se ferestrile șcâlei și ale 
bisencei române, este resboiul pe 
față al forței brutale a masselor 
pentru derîmarea culturei, este re- 
întorcerea la barbarismul timpurilor 
vechi.

Aici erășl ne vine în minte 
ceea ce li-s’a spus Ungurilor de că- 
tră cel mai mare protector al lor, 
că asemeni acte de barbarism și de 
nedreptate se pot resbuna amar mai 
curând său mai târfiiu.

liecurs contra oprirei conferen- 
ței. Cetim în „Tribuna" de adî: După- 
cum suntem informați, d-1 Dr. loan Rațiu 
a înaintat deja la primărie recursul său în 
contra opririi neîntemeiate a conferenței. 
Recursul scris în românesce arată, că d-1 
Dr. Rațiu n’a cerut dela d-1 primar per
misiune, ci simplu a însoiințat ținerea con- 
ferenței, ca acela să se potă îngriji even
tual de susțineraa ordinei publice. De-alt- 
cum primarul nici nu e competent să deliberase 
asupra unui atare act, căci nu aparține cer
cului său de activitate. Se espune apoi 
cum ministrul îndatorâză pe d-1 Dr. Rațiu, 
ca să aducă la cunoscința conducătorilor 
partidului național ordinațiunea sa de di- 
solvare și-l face răsponsabil de aoest lucru. 
Se arătă absurdul, de a-se provoca chiar la 
legea despre „egala îndreptățire a națio
nalităților" pentru a lua naționalităților 
orî-oe drept de întrunire, consfătuire și or- 
ganisare spre apărarea intereselor sale, și 
în sfîrșit se cere nulifearea actului ilegal 
al primăriei și curs liber dreptului de în
trunire. Recursul, ținut în ton energio, s’a 
predat tot primăriei, pentru a-1 așterne 
forului competent,"

Gestiunea, fiind de importanță atât 
de mare, credem, că d-1 Dr. Rațiu va pu- 
blioa in întreg cuprinsul său recursul mai 
sus amintit, ca publioul român să vadă 
în tdte amănuntele sale, cum și în ce chip 
s’a ridicat protest în contra oprirei conte- 
renței.

Guvernul român și mileniul
Ședința Camerei române dela 24 Aprilie v.

D. Dim. A Sturdza, președintele con
siliului : D-lor, răspunsul meu la interpe
larea D-lui Grădisteanu va fi fdrte scurt.

Nu void răspunde la diferitele acu- 
sațiunl ce ’mi-a făcut direct D-sa, prin fi
guri oratorioe, seu indirect prin disele ne
întemeiate ale D-lui Aurel Popovicl.

D. loan Grădișteanu mă întrebă, deoă 
guvernul român are să ia parte său nu la 
serbarea Mileniului din Budapesta.

La acestă întrebare numâi, am să 
răspund.

Guvernul Regatului ungar a decis să 
sărbeze în anul acesta o miiă de ani 
a duratei aoestui Regat.

Ași dori să mi-se spună: cum am 
pută noi să împiedecăm o asemenea ser
bare, și ce ne-ar îndreptăți ca să o împe- 
deciSm ? Cugetat’a onorabilul interpolator 
la ce încuroăturl zadarnice și absurde ar 
ajunge lumea când un Stat ar contesta al
tui Stat serbări a 6re oăror aniversări?

Fiă-care țeră îșl are serbările sale. Și 
noi avem serbările ndstre naționale, între 
cari cea mai mare este fiiua de 10 Maia. 
Cred că cu toții avem dorință ca să ajungă 
Regatul român să sărbeze și el mileniul 
aoestei cjile. E oert, că nu ne va plăcea 
când cine-va ne-ar împiedeca.

A mai fost la noi și Unirea, mai 
avem serbări mari națiouale cu ocasiuni 
speciale.

In anul treout au fost două; la noi 
s’a serbat iuăugurarea podului peste Du
năre. In Nordul Europei, Germania a ser
bat deschiderea canalului Kiel. La amân
două aceste serbări au fost representate 
Statele amioe prin inadins trimiși.

Acesta este datina între popore, nu 
de astăfil seu de ieri, ci de seooll. In era 
de pace, în care trăim, e natural oa aceste 
participări la serbări să fiă mai frecuente.

Același luoru s’a întâmplat și cu ser
barea dela Budapesta. Ministrul de esterne 
și al casei împeriale-regale a Austro-Un-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

La încoronare!
Reamintiri de P. Brosteanu.

(Urmare.)

Pentru unul ca mine, care, prin ocu- 
pațiunea și traiul meu în cercuri aprope 
esclusiv neromâne, arare-orl aveam oca
siunea d’a petrece în societăți românescl, 
și astfel cuprins de nisce simțeminte pesi
miste m’arn dedat de mult a-ml țină tdte 
visurile și dorințele mele ideale ca un te- 
saur seoret al inimei, pentru mine, cum 
Zio, conversația cu venerabila domnă era 
o adevărată revelațiune. Pentru pnma-dată 
am avut fericirea de-a aucji o femeia din 
cercurile cele mai înalte ale României vor
bind despre poporul românesc ou o iubire 
și duioșiă, oe e.in stare să storcă admira- 
țiune și entusmsm din inimele ncele mai 
împetrite.

li descrisei și eu starea tristă și de
plorabilă a Românilor cisuarpatinl, năcasu- 
nle și persecutările, la cari suntem espușl 
atât pe terenul desvoltării nostra culturale, 
cât și materiale. Din întâmplare aveam toc
mai la mine un studiu asupra situațiunei 

Românilor din Ungaria, Transilvania și din 
Banat, pe care îl scrisesem cu câte-va cJUe 
mai înainte, în presăra primei oonferințe 
naționale a delegaților români, ținute la 
Sibiiu, și pe care îl publicasem în „Lumi
nătorul" din Timișora. Aoest studiu pre
santă o iednă pe oât de posomorită, pe 
atât de adevărată a stărei nostre politice; 
la finea studiului însă am oăutat să mai 
mângâifl spiritele desperate, înouragiându-i 
prin reamintirea virtuților eroice înăsoute 
inimilor române și punendu-le în vedere 
resultatele străluoite, oâștigate pe câmpul 
de răsboiă de Românii din regatul liber 
al României — resultate neașteptate de 
noi, oa și de străini, oarl au pus lumea în- 
trâgă in uimire.

Am cetit studiul întreg d-nei S., âr 
densa mă asculta cu o atențiune și cu o 
plăcere deosebită, întrerupându-mă adese
ori cu un „așa e“, „forte bine", „da, ade
vărat" ; ajunsei la pasagiul ultim, pe care 
il reproduo aici din cuvânt în cuvânt pre
cum urmâză:

„In fine câte-va cuvinte cătră con
frații noștri: Românii din Ungaria. Vă adu- 
oețl voi aminte de aprețiarea nostră asupra 
valorei militare a confraților noștri de din
colo de CarpațI, înaintea râsbelului româno- 
ruso-turc? Dumnezeule, câtă grijă și- te

mere ocupa inimile nostre, vă^ându-i pe 
ei, cari de 200 de ani nu au mai avut spada 
în mână, că se pun de-odată alăturea ou 
o armată încărunțită în răsboiele sale secu
lare și încununată co laurii de gloriă, câș
tigați pe oâmpurile de bătăliă a două lumi, 
oum se frământau spiritele ndstre de grijă, 
că o să ne compromită renumele nostru oa 
popor eminent resbelic, câștigat de fiii noș
tri îu armata austro-uugarâ prin bravura și 
purtarea lor plină de vitejia!!

„Oh, și în oe mod străluoit ni-au con
testat eroii dela Plevna, Grivița, Rahova, 
Vidin etc. temerile nostre și ni-au dovedit 
pănă la esces, că sângele strămoșesc curge 
și astădi tot așa de curat și de limpede în 
vinele acestor strănepoți ai lui Ștefan cel 
mare și ai lui Mihail eroul, oa înainte ou 
200 de ani! Reînălțând neamul nostru pe 
piedestalul gloriei și al nemurirei, și înfrum- 
sețându-i fruntea lui ou corona regâsoă!

„Ei bine, der noi, — noii... Dumne
zeule, unde am ajuns noi astăc}! în asămă- 
nare cu ei?!... Ore nu aparem noi ca nisce 
pigmei față de grandidsele resultate elup- 
tate de ei!!

„Așa-dâră înoă-odată la lucru, frați
lor ! Luoru și luptă se cere ! Nici o învin
gere fără luptă bârbătesoă ! Orgamsați-vă ! 
Uniți-vă pentru un Dumnezeu'. Uniti-vă 
împrejurul oausei sânte a naționalității nos- 
tre române ! Ridicați sus drapelul național, 
luptați eu armele dreptății și oonstrîngețl 
pe asupritori la respectarea drepturilor 

ndstre nealienabile, și oredeți-ml, că Eu
ropa, văcjâud cum se luptă un neam al 
eroilor dela Grivița, Rahova, Smârdan etc. 
îșl va îndrepta simpatiile ei și asupra năs- 
tră și va insista unanim la realisarea do
rințelor ndstre naționale! Așa se ne ajute 
Dumnezeu! Amin!

Hei, înzadar m’așl înceroa să repro
duo impresiunea aoestor pasagii asupra 
d-nei S., orl-ce descriere ar rămâne palidă 
față de efectul faptic. Au treout d’atunol 
aprdpe cinol-spre-Zece ani, însă și aouma 
par’ că văd pe venerabila matrdnă, cum la 
început o podidiră laonml, pe oarl oăuta 
să și-le ștergă cu batistă ei, și când nu se 
mai putu stăpâni, dete curs liber simțămin- 
telor ei nobile, erumpând într’un plâns, _
un plâns de emoțiune a mamei române, în
cât trebuia să întrerup cetirea.

— „Nu, nu Vă întrerupețl, Domnul 
meu, continuați numai mai departe ou ce
tirea, der lăsați-mă să plâng, căol pare că 
mi-se mai alină durerea inimei față de su
ferințele nației mele! Sărmana națiă, oâte 
năcasurl și apăsări trebue să îndure și nu 
e nimenea, nici in cer, nici pe pământ, 
oare s’o soape de sortea ei vitregă! Par’ 
că a uitat’o și Dumne<jeu sfântul"...

Nu sciu, decă mai trăesce și astăZl 
domna S., am ținut îpsă a reaminti aio
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gariei a invitat, prin o ciroulară adresată 
tuturor representanților aoreditațl pe lângă 
curtea austro-ungară, ca la festivitstea 
din Budapesta să înoonjâre pe Impăra- 
tul-Rege.

0 asemenea invitare a fost trimisă 
și representantului nostru; dâoă nu i-s’ar 
fi trimis o asemenea invitare, acâsta ar fi 
fost un lucru insolit, o lipsă de curteniă. 
Dâoă representantul regelui nu ar fi răs
puns la acâstă invitare, ar fi fost un act 
isolat din parte-ne, o lipsă de curteniă din 
partene.

6re bine era să se întâmple unul ori 
altul din aceste două cașuri? Eu cred că 
nu, căci norma traiului dintre State este 
de a evita, âr nu de a crea conflicte.

Să răspundem la acâstă invitare era 
cu atât mai mult reoerut, ou cât noi stăm 
în relațiunl de bună prietiniă cu guvernul 
austro-ungar, și cu oât relațiunl de prie
tiniă intimă există între amândoi Mo
narchic

Face România parte din conoertul 
european, său nu ? Dâcă nu vrem să faoem 
parte din concertul europen, putem să ne 
despărțim de restul Statelor și să stăm la 
o parte, fără motive bine-ouventate.

In tot cașul, acele puse înainte de 
onor. D. loan Grădișteanu numai motive 
bine-cuventate nu sunt. Bine ar fi aoâsta ? 
Cine ar îndrăsni să o susțină serios? Dâr 
dâcă facem și dâoă trebue să facem parte 
din concertul europân, nu putem să ne 
deslipim de densul. In cașul de fațăe cert 
că nu ar fi fost bine, niol pentru țâra 
nostră, nici pentru relațiunile ei europene, 
ca Regatul să se abțină, fără să fiă la 
mijloc o causă bine-cuventată, dela serbă
rile Mileniului.

In ourând vom lua parte și la o altă 
serbare mărâță, la încoronarea împăratului 
și împărătesei Rusiei. Regatul nostru va fi 
representat prin însu-șl Principele moște
nitor. Ore am trebui să ne abținem și dela 
acâstă serbare?

Odată ne-am eclipsa dintr’un loc, altă 
dată din alt loc, și la fine ne-am afla per
pend posițiunea ce am căpătat ou atâta 
muncă, cu atâtea saorificii și dificultăți.

Cred că guvernul a avut o purtare 
corectă și în fața relațiunilor sale externe 
și în fața posițiunei sale politioe, când a 
decis, oă representantul român să mârgă 
la serbările din Budapesta.

A. fi avut o altă purtare, acesta ar fi 
fost a micșora posițiunea Regatului.

Mai am de adăogat câte-va cuvinte 
<jise.

înțeleg sentimentele oe trebue să avem 
pentru conaționalii noștri din alte State; 
dâr aceste simțăminte trebue să fiă regu- 
lamentate prin posițiunea Regatului. Rega
tul trebue să fiă întâia și constanta nos
tră preocupare; aoi este angagiată totă 
responsabilitatea nostră, pentru că noi ce
tățeni ai acestui Regat suntem.

De aceea, orl-ce demonstrațiune, și

mai ales orl-oe demonstrațiune publică, 
trebue să-’șl aibă și ea măsura ei.

Eu nu esit de a 4’ce: c& dâoă acele 
demonstrațiunl trec peste limitele provo- 
cătore, ele pot fi dăunătore posițiunei Re
gatului, și prin urmare nu pot deoât să 
fiă desaprobate de guvern, ca și de orl-ce 
cetățân conscienoios.

Ieri a fost o demonstrațiune a stu
denților. Noi am lăsat’o liberă, pentru că 
eu cred, că orl-ce fel de demonstrațiune 
întru cât este paolnică trebue să fiă lăsată 
liberă. Aoâsta am oerut când eram în“opo- 
sițiune; acesta căutăm să executăm fiind 
la guvern.

Dâr când acele demonstrațiunl devin 
provocătore, guvernul nu pote să le aprobe, 
și e cert, că ar fi mai bine ca ele să nu 
fiă făcute.

Ieri s’au purtat stindarde de inscrip- 
țiunl provocătâre. Nu era bine, nici înțe
lept luoru. Dâcă erau purtate asemenea 
stindarde aiurea cu alte inscripțiuni ana
loge și ar fi dat nasoere la oonfliote, bine 
era? Când totă lumea fuge de oonflicte, 
bine, prudent ori înțelept este noi să le 
provooăm? Guvernul nu pote, decât să 
desaprâbe asemenea act.

Lăsându-se studențimei tâtă liberta
tea, guvernul era în drept ca întrâga ei 
atitudine să fiă mai oorectă. Când ne bu
curăm de tote libertățile, să le și respec
tăm, căol numai atunci le întărim. Acte 
necumpănite însă pot compromite situațiu- 
nile cele mai bine stabilite.

Când s’ar face asemenea provooațiunl 
în Paris ori în Berlin, a doua cji Europa 
ar putea sta în flăcări. Nu suntem Fran
cis, nici Germania, dâr avem posițiunea 
nostră, pe care nu e bine să o expunem 
fără nevoiă, și fără a cugeta mai departe 
la consecuențele ce ar results.

In tote trebue să existe o limită, care 
nu trebue depășită, și guvernul speră, că 
nimeni nu va uita, că ântâia datoriă a 
unui bun cetățen este să respecteze posi- 
sițiunea a însă-șl Patriei sale.

D. Grădișteanu pâte să crâdă despre 
sentimentele mele liberale și patriotice ce 
va voi. Faptele vor vorbi aoi mai mult de
cât vorbele. Am convicțiunea, oă am dat 
destule probe pentru ca să nu mă tem de 
fulgerele D-lui Grădișteanu. Am convicțiu
nea, că țâra soie și simte, că resuflă 
sub un guvern liberal național, și că va 
da acestui guvern oonoursul său, ca stâgul 
Regatului să fâlfăe tot-deuna neștirbit. 
(Aplause).

('„flfbniforwZ oficial'1.)

Crîsa se apropia.
Acesta constatare o fac aoum chiar 

și unele foi ungurescl din Budapesta. Ast
fel foia budapestană „Alkotmăny" sorie în 
numărul său mai nou următorele:

„In toiul serbărilor milenare au în
ceput încă de pe-aoum să se amestece voci

disonante. Ne mai vorbind aici do doliu! 
ivit în casa domnitore, care doliu este și 
doliul națiunei, trebue să ne provocăm la 
situațiunea critică, ce s’a ivit la bursa din 
Budapesta și care durâză acum de două 
dile.

„Causa derutei dela bursă nu o for- 
mâză atât evenimentele din afară, cât mai 
mult situațiunea nostră economică. Și pe alte 
terene se arată deja presemnele crisei pre- 
văcjute de noi: eomeroianții din capitală, 
antreprenorii, otelierii, închiriatorii de odăi, 
oarl au ooutat la mulțl străini, pană acum 
s’au înșelat mult în așteptările lor. Ghimpelii 
oei buni de esploatat nu mai vor să so- 
sâscă, âr loouitorii oapitalei, oe-i drept, 
cercetâză cu grosul exposiția, dâr se feresc 
de-a cădâ în ghiarăle celor oe pândesc 
ocasiunea de a jăfui.

„Ast-fel în multe locuri a început să 
se rupă , ața și forte mulțl speculanți in- 
drăsneți vor falimenta înainte de includerea 
exposiției.u

CRONICA POLITICA.
— 9 (21) MaiU.

„Agenția Ștefani11 publică o depeșă din 
Massauah, care dă numele membrilor con
siliului de resbel chemat să judece pe ge
neralul Baratieri, sub președinția ganeralu- 
lui Delmayno. Acusatul șl-a ales ca apără
tor pe căpitanul Cantoni. Probabil, oă tri
bunalul va ținâ ședință la Adicajâ. „Agen
ția Ștefani" mai află din Massauah, oă alal- 
tăerl diminâță s’au înapoiat prisonierii cei 
mai apropiațl. Alții suut așteptați încă în 
timpul dilei. Se speră, oă pănă la sfîrs’tul 
lunei toți prisonierii vor fi înapoiați. For
tul Adigrat a fost desarmat cu desăvârșire 
și golit. Generalul Boldiseră, socotind ter
minată fasa actuală a campaniei, va trans
fera corpul său de operațiuni la Dongollo 
apoi la Barâșit-Sânafâ. Generalul Baldi- 
sera, în înțelegere cu rasul Mangasa, are 
de gând să trimâță două companii de geniu 
la lagărul din Adua, pentru a îngropa pe 
Italienii căcjuțl în timpul luptei și a le ri
dica un monument. In fine se anunță, că 
loootenentul Sapelli a atacat în timpul 
nopții și prin surprindere, Ambadebra, și l’a 
luat în stăpânire. Pagubele inamicului sunt 
considerabile. Italienii au avut 4 morțl și 
4 răniți în mod grav.

*
Lumea politică oomentâză ou multă 

vioiciune demisiunea duoelui d’Audiffret- 
Pasquier din președinția comitetului orlea- 
nist din Francia. E forte probabil, că par
tidul regalist se va împărți în două, și 
pricina aoestei crise trebuie căutată în deo
sebirea atitudinei ducelui Filip d’Orleans și 
a verului său prințul Henri, față de repu
blică. Prințul Henri, după cât se pare, vrea 
să joce un rol politia special, independent 
de șeful Casei d’Orlâans. țliarul „Bvene- 
ment11 spune, că Henri d’Orlâans va între
prinde o călătorie prin Franoia pentru a

ține conferințe, în t<5te' orașele mari, asu
pra cestiuniler colonială; Guvernul a dis
pus, ca prințul să fiă de aprope suprave- 
ghiat, dedro-ce sunt temeri, că conferin
țele aoestea1 vor da loo la agitațiuni po
litice.

Glasul lui Ștefan Ludovic Roth.
La tomnă se împlinesc 100 de ani 

dela fliua nasoerei ounoscutuluj bărbat Sas 
Ștefan Ludovic Roth, oare întrâga sa viâță 
a luplat pentru drepturile și limba popo
rului său, și la 1848 a căcjut victimă ur
giei Maghiarilor revoluționari. Organul Sa
șilor tineri „Kronstădter Zeitung'1 deja de 
mai mult timp ventilâză cestiunea, oa ani
versarea dilei de nasoere a lui L. Roth 
tâtă săaimea să-o serbeze, chiar acum pe 
timpul serbărilor milenare, în mod demn 
și imposant. Sașii bătrâni însă se oodesc, 
și nu arată nici o voiă deosebită de-a lua 
parte la arangiarea unei serbătorl, care 
„ar supera pe Banffy și pe prietenii lor ma- 
gharF. Reserva și lașitatea acâsta mame- 
lucâscă o combate „Kr. Ztg.11 în numărul 
său de ieri, 41C0nd oă „este laș și nebun 
tot-odată acela, care mai buouros voiesoe 
să se stingă pe încetul, decât să încerce ași 
mântui viâța în luptă, — fiă acâsta ohiar 
și zădarnică." (

Este interesant acel pasagiu din ar
ticolul numitului <jiar, în care 80 dioe, oă 
dâcă Sașii de astăcjl ar păși înaintea spiri
tului lui Roth, acesta și-ar ridioa cătră ei 
glasul în următorul mod :

„Voi, cari vă girați înaintea semini- 
lor voștri oa Sași veritabili și vă mândriți 
ou simțemintele vostre germane, dâr ti aveți 
curagiul se vorbiți înaintea unui vice-șpan 
un ouvânt german. Voi slăbănogilor, oarl 
vă spăriețl la fiă-oare cuvânt bărbătesc, ce 
răsună destul de arare-orl din mijlocul 
vostru, și priviți ou o ochire timidă la cel 
puternic, că ore nu se supără pe voi. Voi 
nebunilor, cari așteptați toleranță națională 
dela un popor, care, ea și consoțul său 
jidan, se ține de popor ales în lumea a- 
câsta și privesoe cu un dispreț îngânfat la 
„bakszăszok,11 și „budbs olahok11. Voi ființe 
făr’ de oaracter, cari ca răspuns la t6te în
jurăturile, ou cari vă îngrămădesc, peregri
nați la Budapesta la serbarea milenară și 
tămâiațl grandomania maghiară- Voi lașilor, 
cari defăimați chiar pe conaționalii voștri, 
pentru de a-vă rt comanda superiorilor voș
tri maghiari ca buni „patrioțl". Voi suflete 
mămulare, cari [taxați mai scump câțl-va 
oreițarl cerșiți, o cale ferată vioinală sâu 
un post de solgăbirău, decât ondrea vostră 
germană!"

Astfel ar glăsui spiritul eroului sas, și 
după cum ijme „A. Sașii cu rușine ar
trebui să recunbsoă, că nu sunt demni de 
jertfa ce a adus’o Ștefan Ludovic Roth 
prin mârtea sa.

acest episod, ca o suvenire din oele mai 
plăoute din viâța mea, și ca un tribut de 
venerațiune față de o mamă română cu 
simțăminte atât de nobile pentru neamul 
său românesc!...

Sosirăm la Râșava (Orșova), unde o 
deputațiune trimisă din partea Senatului, 
a Camerei și a Guvernului României în- 
timpinară pe fratele și pe nepoții regelui, 
pe Leopold de Hohenzollern, cu ambii fii 
ai săi, Carol și Ferdinand, presumptivii ur
mași pe tronul regal al României. După 
salutările de binevenire se urcară ârășl toți 
pe tren și pleoarăm apoi spre Vâroiorova, 
unde ne dădurăm ou toții jos, ca să tre- 
oem într’un tren românesc.

0 companiă de soldați români în mare 
ținută, cu musica militară și o mulțime 
imensă de public se afla pe peron și în 
curtea gării, cari așteptau sosirea înalților 
ospețl ai regelui. La coborîrea acestora de 
pe tren, musioa întonâ imnul Hohenzollerni- 
lor, âr mulțimea erupse iu nesfîrșite urări 
de „Să trăescă".

(Va urma.)

Entr’un vagon.
Umoresoă. După 1. Rosen.

(F ine)

„Mă bucur din inimă, stimată domnă, 
că am avut fericirea de-a fi recomandat 
d-tale, pentru-că sâmenl de minune cu ră
posata mea soră, pe care o iubeam mai 
presus de tote".

„Dâr pentru-ce mințesol?"
„Numai ca să-ți pot spune la înce

putul ounosoinței nostre că... te iubesc."
„Asta vrâi să mi-o spui?
„Pe onore, stimată domnă, răspunsei 

schimbându-ml vocea. încă nu ți-am vădut 
fața, cu tâte acestea te iubeso mai mult 
decât viâța. Inchipuesoe-țl cum te voiu 
iubi, dâcă te voiu vedâ înaintea mea, așa, 
precum îmi ești acum în fantasiău.

„Cu acestea îi apuo mâna și o gră
mădesc cu mii de sărutări.

„Ce faci? cjis0 ea în alt ton, nu după 
cum vorbise până acum, și îșl trase mâna. 
Mi-s’a părut că e seriosă. Eu încă iăsai la 
o parte glumele și mă adresai cătră ea cu

seriositate: „Domnă! nu-mi vei cp°® eă’s 
nebun, dâcă îți cer mâna?"

„Pentru-oe? răspunse ea glumind, gân
desc că nici d-ta nu-mi vei dice nebună, 
dâoă îți voiu împlini rugarea..."

„Domnă, mă f ci omul cei mai fericit 
esolamai, și eram să oad la picioreie ei.

„Nu te grăbi domnule, ascultă mai 
întâi condițiile... cjise ea după aceea.

„Condiții?" gângăvii cu uimire.
„Firesce, d-ta te-ai înamorat de mine, 

fără să mă ouncsoi".
„Ba da, te ounosc prea bine".
„Despre asta vrâu să mă conving. 

Ascultă cum. îmi vei da cuvântul de onore, 
oă îndată ce vom ajunge în Viena, nu te 
vei încerca să te informezi de mine".

„Iți promit".
„După amecjl, puuot la orele 4, voiu 

merge în Prater, ori singură, ori în socie
tate cu mai mulțl. Și dâcă între tote cele
lalte femei mă vei afla, și, fără niol o în 
doială, te vei adresa cătră mine, oa oătră 
soția d-tale, primesc să fiu a d-tale, fiindcă 
atunci voiu fi convinsă, că ta atrage mima 
ca un magnet oătră mine. Te învoescl ?“

„Ce eram să fac? In sine era în ade
văr o întreprindere îndrăsnâță, cu risic 
mare acesta, și deși aveam o atragere es- 
tra-ordinară oătră frumosa mea cunoscută 
necunoscută, nu puteam conta mult pe sim
patia ochilor mei, — tot a trebuit să mă 
invoeso cu planul ei, dela care s’a deolarat, 
că nu renunță sub nici o condițiă. Așa am 
juoat pe cel sigur de reușita sa și mă si
leam, pe oât îmi era cu putință, a profita 
din strîngerl de mâni, cari le încărcăm ou 
sărutări din grosul. Strîngerile acestea au 
și fost o fericire pentru mine. Cum ? Veți 
vedâ mai târdiu. Când se crepa de cjiuă 
suntem aprope de reședință. Ea îșl trase 
frumos mâna din mâna mea, îșl strînse 
voalul bine în jurul capului, se sguli în 
unghiul ei, astfel, că niol iaeiă nu-mi pu
team face despre forma și statura frumosei 
mele mirese.'

„Intr’aoeea ajungem la Viena. Ea ră 
mâne in vagon pănă mă depărtez de tren. 
Trag la hotelul E... Eram tare neliniștit 
pentru aventura, ce mi-se întâmplase. N’am 
mâncat aprope nimio, de unde am conchis 
la mărimea suferinței mele, căol pănă atunci
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Contra HSileniului.
Reuniunea Germanilor naționali din 

Viena a ținut alaltăerl o adunare sub pre- 
sidența lui Carol Hermann Wolf, redaoto- 
rul Zarului „Ostdeutsche Rundschau*. S’au 
ținut mai multe vorbiri oontra serbărilor 
milenare, precum și contra pactului ou 
Ungaria. In fine se propuse primirea ur- 
mătârei resoluțiunl: „Adunarea de astăfll 
hotăresce de-a provooa guvernul, ca acesta 
să abcțică la timp oonvenția vamală și oo- 
maroială cu Ungaria și se apere indepen
dența politică și economică a națiunilor ne
maghiare din Ungaria*. Resoluțiunea acesta 
însă n’a fost admisă la votare de oătră 
comisarul polițian asistent.

*
nPest. LI.* spune, că în comuna Și- 

■clău, corn. Aradului, preotul looal Iura 
Codreanu înoă a oficiat lithurgia milenară 
impusă. La finea servioiului divin însă a 
ținut o predică, pe care a început’o cu ur- 
mătârele cuvinte: „Țâra aoâsta a fost a 
Românilor ou mult înainta de ce au sub
jugat’o Maghiarii. Atot puternioe, tu oel 
ce conduci sorțile națiunilor, ajută-ne, ea 
să ne recâștigăm cât mai în grabă și pen
tru veoiă proprietatea nâstră". La audul 
acestei „rugăciuni*, <hce »P- LI.*, toți 
Maghiarii, cari au asistat la liturgiă, s’au 
■depărtat „indignați" din biserică.*

După cum anunță „Allcotmăny* locui
torii români din comuna Karnyareva (?) 
corn. Oaraș-Severin, n’au sărbat mileniul 
chiar pe placul Maghiarilor. Vcind adecă 
Învățătorul Bejan să țină în 10 c. o vor
bire festivă, un țăran tînăr ou numele 
Bringe, sări asupra lui, pentru al împedeca 
dela aoâsta. Atunci notarul oomunal Adolf 
Dobrov porunci strajelor să’l închidă pe 

.Bringe. iDtr’un moment însă 400 de Ro
mâni năvăliră asupra închisorei comunale 
pentru ca să’l libereze pe tînărul țăran 
închis. Deja înoepură a sparge ușile, când 

<se ivi gendarmeria, care se puse pază la 
■ ușa prinsonierului, și astfel sărbarea mile
nară n’a putut deourge „în liniște", de- 
dre-oe tâtă Ziua au fost loouitorii comunei 
■în cea mai mare agitațiă.

SCiBiLE OSLO.
i

— 9 (21) Main.
Studenții universitari români, șerbi 

§i croați dela universitatea din Viena, cari 
au fost trași la răspundere pentru cunos
cuta demonstrațiune contra mileniului, alal- 
tăerl din nou au fost oitațl la polițiă, unde 
li-se spuse, că se vor lua cele mai aspre 
măsuri la cas dâoă vor încerca a face 
nouă demonstrați uni „contra integrității 
statului". După aceea se luâ un protoool, 
în oare se 4I0®j c& studențiii presențl iau 
la cunoscință înfruntarea. Serbii și Croații 
snbscriseră protocolul, Românii însă nu voiră 
să-l subscrie dieend, că protestul lor n’a 

amorul nu-mi stricase nicl-odată apetitul. 
După mâsă gătit bine, mă grăbeso la gră- 
fiină. Mă pun la intrare, oa un stâlp, cu 
oâsul în mână. M’am hotărit a observa 
manile tuturor damelor celor frumose, fiind 
că, cu ooasia strîngerii de mână, am simțit 
la alâsa mea o brățetă în forma unui lăn
țișor, după cum se îndatinâză a purta da
mele. După acâsta speram oă voin pute-o 
reounosce. Mă temeam numai oă șireta va 
fi observat atunci emoțiunea mea cea plă
cută, oăcl între două sute de dame, cari 
trecură pe lângă mine, cel puțin o sută 
nouă-deol și nouă aveau brățare în formă 
de lănțișor. Sună orele 4. O grupă mare 
se apropiă de intrare. Vor fi fost cam două
zeci de dame și domni. Le esaminai ma
nile. Dâr, fatalitate, tote portă brățare, nu
mai una singură n’avea nimic. O privii 
■ odată în față. Era frumosă, tocmai cum îmi 
înohipuisem eu pe necunosouta mea mi- 
râsă.

De-odată mă săgâtă prin inimă și, 
mergând spre dânsa, o prind de mână și 
mă adresez cătră sooietatea, oare sta în
mărmurită: Aici, în persona domnei Sa

fost îndreptat, contra integrității statului, 
ci contra preamărirei unui monument, oare 
reamintesce domnia de odiniâră a Ma
ghiarilor.

-- o -

Erăși proces politic. Astăc}! s’a per- 
tractat — scrie „Tribuna" — la tribunalul 
din Sibiiu prooesul pentru pretinsă agitare 
națională, intentat d-lui profesor semina- 
rial Dr. Petru Șpan. Pșrtraotarea s’a în
ceput la 9% âre. Apărător: d-1 Dr. Nico- 
lau Vecerdea. In cursul pertractării s’a des
coperit evident falsitatea fasiunilor celor 
doi martorl-gendarml, cari au făcut tot-o- 
dată și arătarea contra d-lui Dr. P. Șpan. 
Martorii români s’au purtat vrednio și oon- 
seouent. Ținuta acusatului a fost neîntre
rupt conscie și dâmnă, procurorul Nagy a 
rostit un reohisitor esoepțional de șovinist 
și violent. Aousatul a ținut un remarcabil 
discurs de apărare, de-asemenea și apără
torul, domnul Dr. N. Vecerdea. In urma 
unei desbaterl de vre-o l/2 de oră, tribu
nalul enunță verdictul, oă domnul Dr. P. 
Șpan, din causa insuficiența motivelor aduse 
contra d-sale, e absolvat de pedăpsă, fără a 
fi însă declarat de nevinovat. Atât procu
rorul, cât și apărătorul, insinuară recurs de 
nulitate. Aousatul înoă să declara nemul- 
țămit ou sentința.

— n —
Păgânismnl se lățesce. Din Arad se 

telegrafiâză, că în urma sanționărei legei 
privitore la neoonfesionalitate, păgânismul 
a început să ia dimensiuni printre Ungurii 
din „Alfold". Intr’una din ZR0!0 acestea 
patru familii s’au insinuat, că se rup de 
biserioa și că nu mai vor să scie de niol 
o legătură ou biserioa. Dâr nu numai în 
„Alfold", ci și în Seghedin și în Hodmezo- 
vâsârhely, s’au făcut mai multe insinuări 
de felul acesta. Mai vîrtos între socialiști 
se observă mare înclinare de-a rupe legă
turile cu biserica, voind prin acesta a se 
libera de suportarea saroinelor și contribu
țiilor cătră biserică. Acâstă scire telegra
fică o aduce o fâiă guvernamentală, care 
trebue oă simte multă satisfaoțiă văcjend, 
oât de ourend a început să rodâsoă să
mânța păgânismului plantată de ei prin 
nouele reforme bisericesol!...

— o—
Festivitățile dela 8 Iunie. Se vorbea 

în Budapesta, că din oausa doliului fami
liei domnitore, festivitățile milenare dela 
8 Iunie nu se. vor țină. In fața acestei soiri, 
se anunță, oă după ce aoele serbări sunt 
rânduite prin lege, tot numai prin lege 
s’ar pută amâna. Aoâsta însă nu se va în
tâmpla, deorece e ‘vorba, ca doliul ourții 
să fiă suspendat dela 5—9 Iunie, numai ba
lurile nu se vor țină.

—o—
18 anî nevinovat în temniță. In anul 

1878 au fost condamnați la o judecătoria 
din Croația doi țărani croați la temniță pe 
vieță, învinuițl, ou omor și jaf. Unul dintre 
robi a murit după 7 ani. Celalalt însă, a 

bina... am ondre a vă recomanda pe mult 
iubita mea miresă".

„Bravo, strigară de-odată domnii, cari 
fără îndoiâlă, sciau de, tâtă întâmplarea și 
Sabina, căci ea era în adevăr, roșind pleca 
ochii spre pământ și suferi să o îmbrățișez 
înaintea publicului.

„După opt Zile serbarăm oununia. La 
reîntâroere amintindu-ne de aventura nâs- 
tră, iubita mea consortă mă întrebă să-i 
spun, cum am ounoscut’o ? — Firesoe i-am 
spus oă m’am răZimat mult pe sim patiă, 
dâr mai mult contasem la brățara pe oare 
șireta nu o luase, fiind-că băgase de sâmă 
că o pipăesc cu intenția.

„Aici e întregă istoria.
— „Mai portă și astăZi lănțișorul ? în

treba un comesan.
— „Acum îl port eu, răspunse Vultu- 

resou, dâr nu-1 simțesc.
Toți iau paharele în mână și deșer- 

tându-le pănă’n fund, cântă împreună pen
tru Vulturescu: „In veci pomenirea lui".

1870. P._ P. 

cărui nevinovățiă s’a oonstatat numai acum, 
a ședut deol 18 ani nevinovat în temniță. 
Ore cum să fiă recompensat și rehabilitat 
un astfel de nenorooit?

— o —
Un ciclon uriaș. Din New-York se 

depeșâză, oă relele treoute a furibundat în 
Texas un oiclon îngrozitor. Ciclonul a 
omorît 120 de omeni și peste 100 sunt 
greu răniți.

—o
Colera în Egipet. Ultimele știri ves

tesc, că oolera ia în Egipet o întindere 
din ce în ce mai mare. Numărul morților 
se înmulțesce din Zi în Zi- Măsurile de oa- 
rantină, atât la Constantinopol, oât și în 
celelalte porturi ale Turoiei, au fost în
doite. Măsurile striot necesare au fost luate 
și în porturile maritime române.

— o—
Băile de vapor și de vană dela șco- 

lele române din loo vor fi închise în Du
mineca viitdr9, în Ziua^primă de Rosalii.

—o—
Ospeții, cari vin la Brașov, pot afla 

cele mai bune, mai curate și mai higie- 
nice odăi la Villa Kertsch, aflătore pe 
promenada cea mare a orașului, în ne
mijlocită apropiare de gara tramvaiului, 
așa că nici nu mai trebue birje. Odăi mul
te și pe ales, clădite în stil modern și ele
gant mobilate, cu așternut nou, mobile 
nouă, serviciu promt, âr bacșișuri nu se 
dau. In grădină restaurant și musică mai 
în fiă-care Zi- Se pot închiria odăi și apar
tamente întregi cu luna, cu săptămâna și 
cu diua, costând după plac dela 1 fl. pănă 
la 4 fl. la Zi-

încoronarea dela Moscva.
Marele și vechiul oraș rusesc e în 

plină fierbere; pretutindinl domnesoe o 
aotivitate febrilă, pe stradele cari se re- 
pareză și se împodobesc ca și în palatele 
și pe piețele Kremlului. Numărul visitato- 
rilor e deja forte mare. In palatul Țarilor 
din Kreml se luerâză Zi ?i nopte la îm
podobirea sălilor; comori neprețuite se 
scot ‘pentru a fi întrebuințate în aoest 
scop.

Din acest palat plâcă Țarul la cate
drală în Z’ua încoronării, după ce s’a spo
vedit în ajun. Drumul său trece peste o 
scară, numită „scara roșie" și ounoscută 
în totă Rusia. Pe aoestă scară se pote 
Zioe, că s’a năsout istoria Rusiei. Dela Ivan 
cel grâznio și pănă la Alexandru III, 
mulțl principi din cei mai însemnați au 
trecut peste scara aoâsta de care sunt le
gate evenimente din cele mai însemnate. 
Pe scară au fost exeoutațl conspiratorii în 
contra lui Petru I, în fața complioei lor, 
sora lui Petru. Pe soara roșie a trecut 
Alexandru I, după ce geniul lui Napoleon 
cel mare se zdrobise de zidurile Kremlului. 
Pe scara roșie a trecut Alexandru II oând 
a desființat robia și când a declarat răs- 
boiu Turoiei. Pe soara aoâsta a fost asa
sinat Dumitru oel fals, care înoeroase să 
trâcă Rusia la catolicism.

Una din curiositățile Kremlului e și 
palatul Țarului Nicolae I, al căruia aran
jament s’a păstrat așa oum era la mortea 
marelui Țar. Nicolae I nu suferea căldură 
în odăi, și nici pănă aZ1 nu sunt sobe 
în aoest palat. In cabinetul lui de luoru 
se găsesce pe același loc masa pe care Ni
colae a scris ordinile oătră generalii săi să 
între în Ungaria și să supue pe revoluțio
narii maghiari.

Pentru serbările încoronării se fac 
adevărate repetiții; în fie-care Z’ sa in- 
eercă iluminatul, se repetă cântările. Se 
fac repetiții chiar cu trasul clopotelor din 
turnul lui Ivan de pe piața roșie. In aoest 
turn Z100> „Epooa", se află cele mai minu
nate clopote, caii, când sunt trase tâte, 
produo o musioă impunătâre și înduioșă- 
tore. In fața intrării turnului zace tăcut 
clopotul oel mai mare .din lume, care a 
căZut din turn și a crăpat. E frumos de 
văZut cum Cazacii întră prin orăpăturile 
clopotului și se mișcă în el ca într’o casă; 
Din turnul lui Ivan ai cea mai frumosă 
vedere asupra Mosoovei. In noptea spre 4 
Maiti s’a înoeroat iluminatul Kremlului. Mii 
și mii de lămpi aruncau lumină asupra 
clădirilor și asupra curiosei încadrări a 

arsenalului, al oăruia parter e înconjurat 
de 600 tunuri cucerite la 1812.

La serbările încoronării vor veni forte 
multe delegații din tâtă Rusia. Vor fi 1473 
representanțl ai diferitelor stări. Printre 
aoeștia sunt 48 mareșali ai nobilimei, 34 
șefi de provinoii, 73 căpetenii de orașe, 
1 stareț al țăranilor liberi, 11 preșidențl de 
orașe, 221 representanțl ai aristocrației de 
nascere, etc.

SCIR1 ULTIME.
Belgrad, 20 Maiu. Ambasadorul 

austro-ungar br. Schiessl a incuno- 
sciințat în mod oficios pe ministrul- 
președinte sârbesc Novacovici, că mi
nisterul de esterne din Viena pri- 
vesoe ca finit incidentul neplăcut, ce 
s’a ivit între ambele state în urma 
vătemărei stâgului maghiar.

Belgrad, 20 Maiu. Renumitul 
agitator sârbesc Ilia Hadsi a fost prins 
în comuna Bitoljei. In locuința lui 
au descoperit mai multe bombe. In 
momentul când erau se pună mâna 
pe Hadsi, acesta se împușcă și imediat 
muri.

Viena, 20 Maiu. Se afirmă, că 
contele Kielmansegg, guvernorul 
Austriei de jos, îșl va da dimisia ime
diat după închiderea sesiunei parla
mentare, și va fi transferat tot . în 
calitate de guvernor la Graț, âr gu
vernorul dș aci, marchisul Bacquehem 
va merge la Briinn.

Moscva, 20 Maid. Aci s’a lățit 
soirea, că prințul moștenitor rusesc a 
murit în Ninsă. Se ZicG) că mortul a 
fost transportat pe un vapor de res- 
bel rusesc, pe care va fi dus la 
Odessa, unde va remânâ pănă ce se 
vor fini serbările da încoronare. Nu
mai atunci va fi publicată în mod 
oficios scirea despre mortea prin
țului.

DIVERSE.
a

Prima oltuire în contra versatului. 
In 14 MaiQ a acestui an s’au împlinit o 
sută de ani, de oând oetățenul engles dela 
sate Ienner a săvârșit prima oltuire în 
oontra vărsatului. Aoâstă aniversare era să 
fiă serbată din partea reuniuuei medicilor 
englesl printr’o adunare festivă, care însă 
s’a amânat pănă în prima Zi după oongre- 
sul medicilor, adecă pănă în 17 Septemvre, 
oând vor putâ să ia parte la serbare și 
medicii din provincia.

Cine se hrănesce mai mult? Statis
ticele mai nouă spun, că Englesul ohel- 
tuesoe anual pentru hrană 100 fl., Fran- 
cesul 95, Germanul 85, Spaniolul 65, Ru
sul 50 fl. Pâne se consumă la an: în 
Germania 280 chile de persână, în Franoia 
270, în Rusia 268, în Spania 240, în Italia 
200, âr în Anglia numai 190. Ce privesce 
oonsumul cărnei, Anglia ocupă locul prim. 
Aici se oonsumă la an 55 chile de oarne 
de persână, în Franoia 39, în Germania 32, 
în Rusia 26, âr în Italia numai 13. E in
teresant de-a aminti, oă Englesul oonsumă 
de 5 ori atâta zahar oa Franoesul, ori Ger
manul, și de 10 ori mai mult oa Rusul.

Literatură.
In tipografia Seminarului gr. oat. din 

Blașiu a apărut: „Manual de stilistică 
pentru clasa IV și V gimnasială, prepa
randii, școla reală, șoâla superiâră de fete 
ș. a. preoum și pentru privați, de Ioan F. 
Negruțiu, profesor. Edițiunea 11, revăZută 
și îndreptată după planul ministerial". — 
Form, mare 8° de 272 pag. Prețul 1 fl. 
30 or. — Buna primire, de oare s’a bucu
rat edițiunea primă, este în sine o dovadă 
pentru valârea aoestui manual, oare acum 
se presentă ooreotat și îmbunătățit, fiiind 
introduse în text, pe lângă esemple, și 
unele modele, âr în partea din urmă un 
tractat de stilistică practică, forte de mare 
ajutor pentru introducerea tinerimei în cu- 
noscerea și stilisarea tuturor scrisorilor, 
oarl vin mai des înainte în viâța practică.

Proprietar: Or. AureS SHureșianu.

Redactor responsabil Sregoriu Spătar.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Maifi 1896.

Eenta ung. de aur 4% • • • 
Renta de oordne ung. 4% ■ • 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% 
Isnpr. căii. fer. ung. în argint 4y20/ 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
Imprum. ung. ou premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin 
Eenta de hârtie austr. . . .
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
LosurI din 860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
$apoleondorl. ...... 
Mărci imperiale germane . .
London vista.........................
Paris vista.............................
Rente de cordne austr. 4°/0. .
Note italiene.........................

Lire turoesoi Cump. 10 60 Vend. —.—
Boris, fonc. Albina 5°/o 100.75 Vând. 101.75

122.45
98.90

124.15
101.50
121.75
97—
97.25 

150.-
137.75 
101.20
101.15 
122.55
145.50 
946—
368.75 
346.—

9.53
58.70

120 05 
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Picăturile ile sîomaolin
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Stabilimentul de hydroterapie
(lela băile de aburi ale Eforiei sculelor române

W @@ va deschid W 
itar»ț¥ m 2© M^iaa st. n» 8896.

Instalațiune modernă de primul rang pentru tote 
procedurile liydroterapeutice, sub control medical.

BĂI MEDICALE (sare, estract 
de brad etc.)

BĂI DE PUTINĂ.
BĂ! DE ABUR.
BĂI RECI (basin).
INHALAȚIUNI.
CURA lui KNEIPP.

o
J

Anunciun
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuno. Iîî cașul pu
blicării Mnui anuBBCBU mai 
de odată se face scădemetatj 
caâ*e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe»oir*I.

Administr. „Gazeta Trans.“

©rspsmS pieței Erașow.
Din 21 Maifi 1896.

Bancnote rom. Gump. 9.49 Vând. 9.52
Argint român. Cump, 9.45 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Gump. 9.51 Vând. 9.53
Galbeni Câmp. 5.65 Vând. 5.65
Buble rusescl Cump. 127 Vând.
Mărci germane Cu mp. 58.30 Vend.

o

||

Cc^X

CoX

c;^>

cari au efect escelent în contra tutu
ror bălelor de stomach, sunt un mc- 
«IScameut neapcrat «le lipsă 
pentru ori-ce casă, la lipsă de 
apetit, slăbiciunea stomachului, respi
rară cu miros greu, vânturi, râgăelă, 
colică, catar de stomach, flegmă, găl
bioare, greță și vomare, constipațiă, și 
la durere de cap, încărcarea stomachu
lui cu mâncări și beuturi, limbrici, su
ferințe de splină’, ficat și hemoroide ca 
mijloc aprobat și sigur de vindecare.

La bolele indicate s’a constatat pi- 
căturile Maria-Zelier ca cel mai 
bun leac, care confirmă sute de testi
monii. Prețul unei sticle cu prescrie
rea de întrebuințare 40 cr. Sticla ma
re 70 cr. Espediția centrală prin far
macistul CARL BRADY, Kremsier 
(Moravia).

Picături veritabile sunt numai ace
lea, pe a căror embalage este lipită o 
fășiă verde cu cuvintele: „Bezeuge 
die Echtheitu cu subscrierea mea.

Picăturile Maria-Zeller veritabile 
se află: în Brașov: farmaciile Iul. 
Hornung, F. Jeltelius W-we, Franz Kel- 
lemen, Ed. Kugler la Hygiea, Vid. 
Roth, H. G. Obert. Hosszufalu : 
farmacia Cad Gross. Csernâtfalu: 
farmacia Josef Drodtlejf.

te
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A- Mureși
Brașovu, Tergulia Intdui IVr. 3®.

A cestu stabilimentn este proveclutu cu cele mai Q? 
bune mijloce tehnice și fiinclu bine asortatu cu totu 
feluln de caractere de litere din cele mai moderne 
este pusă în posițiune de a pute esecuta orî-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUIitr, ARGINTI? și colori.

CĂRȚÎ PE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATVTE.
FOI pWodicz.

BILETE 1)e”VISITÂ
DIFERITE FORMATE.

iwrameFelegahte.

BILETE BE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AWAwjpuasi.

>

I

>1
5 gl

7®

REGISTRE șl IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurT.

Compturl, Adrese?, 
Circulare, Scrisori.

Couve-zte-, în lolă măz/imea-
If 

i

I \

x.——...... 
tipografiei, Brașovu Terguhi Inului Nr. 30, eta- 
_ *_________________- —__ -3- A.» >. ’ E«. Z'l _

g

T

ț

Comandele eventuale

TÂWg BOMg&OÎALg,
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.

PREPI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE IOIORMENTARÎ.

se primeseti în biuroulu

giulu I, cătră stradă. -— Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugămtî a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

i§€

DUȘURI perfecte de tot felul 
cu temperatură șl presiune va
riabilă.

MESSAGE.
CURE ELECTRICE.
BĂI HYDRO-ELECTRICE. (Sis

temul bicelular al prof. Gartner).

ImstaSațsune dugsBă pentru bărbați și femei,,
Medicul stabilimentului: Dr. G. Baiulescu.

IW" Deschis în decursul anului întreg.
Informațiuni și prospecte se pot lua le

0
Ș

5e
Administrația băilor. (p

ale lui
ț.f Veritafoiie «awatiai, «leeii fflăewre eutiîi este proveețută. cu marea ile 
O aperare a lui A. Moil și cu subscrierea sa.
m Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

taților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
ț,.. mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
J'A a celor mai diferite bâie femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 

cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fi. v. a.
Falsificațiile se vor urmări pe cale judecâtorescă.

8
X.

Q8

J

FraMferaMhrem și ssFg a lui ilol!.
Veritabilă iwmaî, l?M«m.provS4ută cumarca de scutire și ou

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle-originale plumhate 90 cr.

!
I -■>

«psa de g&E9«a>iSa8scyl a im Moi8.
(Pe basa de nalron Acid-saficilicfi)

La. întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de ori-ce etate și 
adulți, asigureză acestă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provețlute cu marca de aperare a lui A. Moli 60 cr.

Trimiterea. priweijmUă. prin O
FaFBRiswâsfGiS A. MOIjIt, vJ 

c. și r. furnisor al cmții imneriale Vieiia, Tuchlauben 9 
Comande din provinciă se efectueză jțilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provedute ca iscălitura și marca C.f 
de aperare a lui A. MOLL. '

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz A 
Geisberger. Q_B2>

ABONAMENTE
„GAZETA TE,AHSILVArai“

Prețulu abonamentului este: 
P entru Austro ■ Ungaria: 

trei luni 
șese luni 
unu ană

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

g
X

X
Ps
Po
Pe

Ps
Pe
P®

3
6

12

fi. —

fi. —

fi. —

Abonameatg h numerele ai fota &
Pentrn Austro-Ungaria: 

ană. .
șeae luni 
trei luni

Pentru și străinătate:
anu.................................................. 8'franci,
șese luni .................................................4 franci,
trei luni................................................ 2 franci.

Ps 
Pe
Pe

f

10 fr.
20 ir.
40 fr.

X 
K g§

Duminecă.

2
1

ft. —

ft. —

»0 cr.

K
fs. *
X'

Pe
Pe
Pe

Abonamentele se făcu mai ușorii și mai repede prin 
mandat® poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, s6 binevoiescă 
a serie adresa lămurită, și a arăta și poșta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Trausitames.“

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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