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Cine a spart solidaritatea?
iii.

Pentru cei-ce formau așa cjisul 
grup tribunist, solidaritatea era, cum 
vefluratn, numai o vorbă golă far’ 
de valore, — în colonele (fiarului 
lor, — de fapt însă, în raporturile 
lor cu partidul, devenise pentru ei 
chiar o pieclecă, căci din causa aces
tei solidarități, care era luată în se
rios atât de Românii ardeleni, cât 
și de cei bănățeni și ungureni, ei 
nu-șl puteau face mendrele.

După-ce loan Slavici a făcut un 
desăvârșit fiasco cu debutul său ca 
polițaiu la granițele orientale ale 
împărăției, cu scopul declarat „de a 
salva buna reputațiune a poporului 
român* 1 și în ajunul plecării sale 
peste graniță s’a văcfut silit a măr
turisi însuși, că Ardelenii nu vor să-l 
pricepă, ba că forte mulțl dintre 
abonații „Tribunei11 sătui de activi
tatea sa denunțiatorică, au refusat 
a mai primi cjiarul și i-l’au retrimis 
— și după-ce „Tribuna11 ajunse la 
1891 în stare de lichidare, lui E. 
Brote și ortacilor săi nu le mai ră
mase decât o singură scăpare: me
morandul.

* Ideile aceste sunt depuse în „Tribuna11 
dela 1891 nr. 217 (nu 117 cum s’a tipărit în arti
colul de erl.)

Memorandul avea să salveze 
„Tribuna11 și politica grupului. Me
morandul avea să facă tote minu
nile, ce nu le-a putut face solidari
tatea, însă, bine înțeles, numai me
morandul dus de omenii grupului și 
sprijinit de o mișcare dirigeată de 
„ghinerarii11 tribuniștl.

Așa și numai așa are înțeles 
ceea-ce vor se c|ică cuvintele „poli
tica memorandistă11, și „campania 
meinorandistă11 căci alt-fel ce mama 
focului ar pute ei să esprime prin 
acestea? „Politică4 memorandistă 
la noi era și este un nonsens, ea ca
pătă înțeles numai având în vedere 
acele intrigi condamnabile, cari au 
țintit a esploata memorandul pentru 
nisce nisuințe egoiste a parte ale 

lor, ce se deosebiau de nisuințele 
partidului, care timp de cjece ani 
dela 1881 a pus cea mai mare 
greutate pe solidaritatea națională.

Cercul tare al solidarității nds
tre naționale a trebuit se fie slăbit 
la conferența din 1892, căci altfel 
cum ar fi putut omenii grupului, se 
isbutăscă cupropunerealor de „neamâ
nată așternere a memorandului11, 
când ei erau convinși, că „numai 
din causa solidarității presentarea lui 
a fost amânată an de an11.*)

Ei bine, matadorii „tribuniștl11 
au și întrebuințat tote mijlocele bune 
și rele, iertate și neiertate, ca se 
ajungă la biruință pe socotela soli
darității naționale.

După-ce ani de cjile au intrigat 
dimpreună cu „compania Slavici11 
și cu unele fliare de dincolo cu to
tul neorientate asupra politicei nos- 
tre ardelenesc!, în contra comitetu
lui partidului, și după ce au încercat 
a sădi în tot chipul buruiana veni- 
noșă a neîncrederei în sînul partidu
lui, suspiționând și calomniând siste
matic pe bărbații independenți și 
meritați din sînul nostru,—ivindu-se 
pe neașteptate necesitatea de a se 
convoca conferența națională, în 
urma disolvării dietei în cap de ernă, 
ei au pus tote la cale și au făcut 
mai mult decât le era permis, ca să 
potă să continue „campania11, care 
spre nenorocirea lor și a partidului 
avea să le aducă biruința în afacerea 
memoriului.

„Campania memorandistă11 au 
început’o prin urmare cu mult 
înainte de 1892. Mai întâiu trebuia 
discreditate personele, cari aveau 
trecere și influință în partid. Acăsta 
n’o puteau face alt-fel decât lățind 
tot felul de minciuni despre inten- 
țiunile, ce le-ar ave acești bărbați, 
de-a împiedeca presentarea memoran

dului, Mișelia merse așa departe, în
cât celor ce susțineau pe basa con
vingerilor lor mai bune, că ar fi o 
calamitate de că partidul s’ar pripi 
de a face pasul așternerei memo
randului, fără pregătirea necesară și 
fără a aștepta sosirea timpului pri- 
incios pentru acesta, li se imputa 
chiar antidinasticism, ne mai vor
bind de învinuirile, că ar fi venduțl 
Ungurilor, „kossutiști“, „rusofili11 și 
Dumnecfeu mai scie ce.

Crecfut’au matadorii „tribuniștl11 
în adevăr la 22 Ianuarie 1892, că 
pasul propus de ei, pe care voiau 
să“l facă de a ruptul capului, va, avă 
un resultat favorabil? Nu vorbim 
de marea majoritate a acelor dele
gați ai conferenței, cari, seduși, au vo
tat cu ei, nici chiar de majoritatea 
membrilor aleși în comitet. Despre 
toți aceștia nu ne îndoim, că au pro
cedat în bună credință și în spe
ranța, că întreprinderea va aduce 
națiunei numai bine.

In cât pentru „matadori11 însă 
tote faptele Tor începând dela 1887 
și pană în efiua de afli indică con
trariul.

Baccelii cătră studenții români.
D-l Baccelii, ministrul agriculture! în 

Italia, a pronunțat la reccepțiunea dată în 
ondrea studenților români la Roma (6 
Aprilie) următorul discurs:

„Iubiți și valoroși Români!
„Mult mai mult de cât marmora și 

bronzul, pe cari este gravată istoria, și mai 
bine, decât tradițiunile poporelor, pe cari 
timpul adesea-ori le distruge, purtați voi 
în sângele vostru reînoit de-a curmezișul 
atâtor generațiuni o înaltă, profundă și 
intactă convicțiune, că voi sunteți fii acestei 
Rome, căreia doue-deci și șepte de secole 
i-au dat dreptul de-a se numi nemuritore.

„Acestă nobilă fraternitate ne unesce 
deci cu voi și noi ne declarăm mândri de 
valorea vostră și de constanta vdstră afec
țiune.

Nm sunteți pentru noi o avant-gardă 
latină nebiruită, pentru ori-ce eventuali
tate posibilă.

„Traian, acel împărat eroic, care vie- 
țuiesce și palpită în sufletele vdstre, ca și 
în ale ndstre, a asigurat legiunilor sale 
triumfătdre posesiunea țărilor invidiate și 
încântătore.

„Tot ce este mare pentru voi, a fost 
făcut de Traian.

„Voi diceți, că Traian cu o tăietură 
de sabie a despărțit lanțul de munți, că 
rostogolirea din verful munților voștri este 
tunetul lui Traian, că calea laptelui din 
constelațiuni este calea lui Traian.

„Bucureștii sunt așa-der Roma Orien
tului.

„Din sufletele vdstre pline de iubire 
se revarsă un lirism pentru antica patrie 
și din ele ies himnuri de fericire pentru 
Roma-mamă.

„Și Carmen Sylva, care întrece pe cei 
mai grațioșl poeți moderni”, amestecă cu 
anticul laur roman, ce pote încorona ca
pul regelui vostru, radele virtuților sale 
atât de încântătore.

„Astfel istoria și poesia se contopesc 
în sufletul poporului vostru și crează între 
noi o legătură indestructibilă.

„Trăiescă România 1“

Croații și Vaticanul.
Am semnalat deja eri, că archiepis- 

copul Stadler din Seraievo a .fost de cu
rând în Roma și în numele tuturor epis- 
copilor croați din monarchie a înmânat 
papei o representațiune în afacerea insti
tutului San-Girolamo. Etă pasagele mai 
marcante din representațiunea episcopilor 
croațî:

Spune la început cât de mult s’au 
bucurat Croații pentru numirea justă si 
corectă, ce i-s’a dat institutului anul tre
cut {Pro croatica gente) și cât de neplăcut 
se simte atins adi, după-ce Sf. Scaun a 
dat institutului vechia numire de illiric. Na
țiunea croată e estrera de mâhnită din 
causa acăsta, și o ddre. că Vaticanul as
cultând nu îiitr’atâta de diplomația austro- 
ungară, cât mai mult de protestul micu
lui Muntenegru, a retras numirea croatica 
din brevă.

Amărăciunea poporului croat este așa 
de mare, încât s’a consolidat în sufletul 
său gândul de a-se rupe de cătră Roma. 
Pentru-ca acăsta să nu se întâmple, Sf.

FOILETONUL „GAZ. TRANSA.'- . ..................................... ..... .

Islamul în Europa.
(Fine).

Ca remediu pentru ranele mortale, 
pe cari Europa ni-le inflige la fie-care 
pas, voi ne purtați pe dinaintea ochilor 
strălucitărele avantage ale civilisațiunei 
vdstre.

Mare Dumnedeule! Suntem noi dre 
atât de orbi, ca să nu vedem prodigiile 
progreselor vdstre? Dăr încă odată, nu 
este vorba despre valorea intrinsecă a 
progreselor vostre? Noi le detestăm, le 
respingem, fiind-că voi le presentați ca 
fructe directe ale unei doctrine, care este 
negațiunea Dumnedeului nostru unic și 
ruina întregului univers musulman.

Nu e nici o îndoielă, că în Indii,• în 
Africa, în Asia centrală, ne-ați adus mari 
avantage materiale, însă, dată fiind gran- 
ddrea infinită a Dumnedeului Islamului, 
ar fi posibil ore, ca se putem pardona un 
singur moment dominațiunea unui D-deu 
restignit, care vine se proclame căderea 

Dumnedeului nostru infinit, stăpân atot
puternic al universului?

i
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Să scițî der voi cuceritori creștini, 
că nici un calcul, nici o comdră, nici un 
miracol nu ne va pute nici-odată recon
cilia cu dominațiunea vdstră impie. Se 
scițî, că chiar și vederea drapelului vos
tru la noi, este o tortură pentru sufletul 
Islamului, cele mai mari binefaceri ale 
vostre sunt tot atâtea pângăriri impuse 
conscienței ndstre și cea mai ardentă as
pirație a nostră, nu vă îndoiți, că e de a 
ajunge diua fericită, când vom pută 
șterge ultimele vestigii ale afurisitului 
vostru imperiu.

De alt-fel, trebue să vă mărturisim, 
că adi noi suntem cei dintâiâ, cari vă 
binecuvântăm violențele.

Acestea ne-au învățat a ne cunosce 
mai bine. Noi seim acum, că noi suntem 
trei sute de milione.

O concentrație organisată ne-a lipsit, 
voi ne-ați învățat necesitatea ei impe- 
ridsă. Detestându-vă, v’am studiat în ace
lași timp instituțiile vostre politice, orga- 
nisațiunile vdstre militare, pană și ierar- 
chiile vostre religidse.

Afară de armele nouă, pe cari pro- 
vedința ni-le procură prin propriile vostre 
mijloce, voi înși-vă a-ți redeșteptat cre
dința nestinsă a eroicilor noștri martiri.

In fața pericolului creștin, noi am 
uitat Certele ndstre de secte.

Unitatea islamică se ridică dela un 
capăt al lumei la celălalt și un suflu 
misterios ne mână spre sfântul nostru 
destin.

Nu ne amenințați cu armele vdstre !
Ce ne importă succesele din acestă 

lume! Victoria și înfrângerea sunt opera 
lui Dumnedeu.

Datoria nostră e de a muri bine, er 
lumea scie de trei-spre-dece secole ale is
toriei, cum seim noi să murim.

** *
Lumea s’a schimbat.
Comunicațiunile rapide și desvolta- 

rea generală a instrucțiunei, au format la 
tote poporele ndstre o clasă de elită, 
avidă de învățătură și deja abilă de a 
conduce. Turcii noștri tineri, Babii noștri, 
nouăle ndstre confraternități, tote sectele 
ndstre, sub forme variate, sunt animați 

de același gând, de aceeași necesitate de 
a merge.

Spre care țîntă?
Pote spre civilisațiunea creștină?
Nici-odată!
Vom repeta de-o miie de ori, că un 

acord între noi și între concepțiunile 
vdstre religidse este o imposibilitate. Nu 
este și nu pdte să fie, decât o singură 
cale de reconciliare între noi, acesta este, 
ca Europa să ne presente o civilisațiune 
laică, completamente, independentă de 
ori-ce solidaritate trinitară.

Der unde să găsesc! în Europa o 
asemenea civilisațiune?

Noi vedem pretutindeni grave re- 
sone, cari nu permit nici unuia din suve
ranii voștri, să-și separe causa de aceea a 
bisericelor stabilite.

Regele Angliei este protectorul ofi
cial al credinței creștine.

împăratul rusesc este șeful religios 
al ortodoxiei.

împăratul Germaniei, amicul perso
nal al Sultanului, ne arată cu o mână sa
bia, cu cea-laltă evanghelia.
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Scaun e rugat se redea institutului numi
rea îndreptățită croatică, care a fost în
locuită numai în urma intervenției diplo
mației adversare. Schimbarea de nume nu 
s’a întâmplat pe basa dreptului și a drep
tății și pete că diplomația austro-ungară 
nici nu ar fi înduplecat pe Sf. Scaun a face 
acesta, decă principele Muntenegrului n’ar 
fi influințat printr’o misiune estra-ordinară, 
ce a trimis’o la Roma.

Cu date istorice se pote dovedi, că 
Muntenegru, ca atare, n’a avut nici-odată 
vr’un drept la acest institut. Pentru-ca 
afacerea se se aplaneze pe cale pacinică, 
episcopii croați au propus totuși, ca la 
numirea dejpro croatica gente se se adaugă: 
pro catholicis serbis archidioecesis Antiva- 
rensis, ce ar fi putut mulțumi pe Munte
negru.

„E notorie, că inimicii Croaților, mai 
ales inse Maghiarii, își încorda tote pute
rile de a răpi numele nostru croat, și după- 
ce.acesta nu li-a succes, vreu se ni-se ia 
institutul San-Girolamo și a-l învesti c’un 
nume exotic, numai ca numele croat se fie 
esclus tot așa cum li-ar plăce mai bine se-l 
nimicescău.

Pe basa acestora, representațiunea 
episcopilor rogă pe Papa se dea ascultare 
rugării lor și se învestescă institutul cu 
singura numire corectă de pro croatica 
gente...

*
Foilor unguresc! li-se telegrafeză din 

Agram, că la protestul episcopilor croați, 
papa ar fi răspuns, că în timp de opt luni 
i-s’au făcut multe neplăceri din causa 
institutului San-Girolamo și că n’a putut 
se scape de neplăcerile acestea, decât 
redând institutului numirea vechie de 
illiric.

La observarea archiepiscopului, că 
din causa acesta eventual mulți croați își 
vor părăsi credința catolică, papa să fi 
răspuns, că ar regreta adânc acest pas 
necugetat, der crede, că așa ceva nu se 
va întâmpla. Apoi să fi dis, că e decis 
se nu mai facă nici o schimbare, să ră
mână numirea vechie, care nu schimbă 
nimic din esența lucrului.

*
Pressa maghiară e grozav de cătră

nită în contra archiepiscopului Stadler, 
care a „cutezat", să acuse pe Maghiari 
înaintea papei și să-i presente ca dușmani 
ai Croaților, și cer pedepsirea lui, pentru- 
că în calitate de archiepiscop în Serajevo 
s’a alăturat la acțiunea episcopilor croați, 
a vorbit chiar în numele lor, fapt, ce ar 
constitui o ingerență nepermisă.

Fusiunea partidelor oposiționale 
croate. Din Agram se anunță, că parti
dele oposiționale croate vor fusiona și pe 
viitor for forma un singur partid.

cine a propus tratările de pace? 
O telegrămă din Haga anunță, că după 
informațiunile, ce le-a primit Kritger, lor
dul Kitchener a început negocierile de 
pace. Burii însă sunt unanim pentru a sus
ține hotărît condiția independenței.

0 voce despre Românii bucovineni.
„Deutsche Zeitung“ din Viena publică 

un articol remarcabil despre situația Ro
mânilor bucovineni.

Ga tesă generală, autorul ține a arăta 
situația germanismului în Bucovina, față 
de celelalte naționalități, pentru a ajunge 
la conclusiunea cu cine Germanii au a-se 
alia, pentru a nu pierde terenul câștigat. 
Conchide a arăta, că lupta trebue îndrep
tată în contra Rutenilor, al căror număr 
cresce pe fie-ce di.

Tema, la început, era de Român! și 
autorul recunosce, că pe timpul ocupărei 
Bucovinei, Românii erau în mare majori
tate stăpâni pe teritoriu. Astădi lucrurile 
sunt schimbate și statistica dovedesce 
acesta. Astfel, pe când Rutenii, din micul 
număr ce erau la început, astadi au ajuns 
la numărul de 268,367, Românii au scă- 
dut la 208,309. Acestă disproporție însă e 
menită să crescă, de dre-ce populațiunea 
rutenă cresce dilnic prin imigrare, pe 
când populația românescă scade mereu.

Autorul, arată și căușele pentru cari 
populația română descresce. In primul rând 
vine emigrarea în România. Forte mulți 
Români din Bucovina emigreză în Româ
nia și părăsesc astfel vatra veche, în spe
ranța de a găsi în Regatul român putința 
de a prospera mai repede.

A doua causă însă, care e chiar pri- 
mejdiăsă, e ușurința cu care Rutenii des- 
naționaliseză pe Români. Etă cum se face 
acesta operațiune, după autorul articolului 
din „Deutsche Zeitungu :

— „Românii sunt harnici, iuți și deș- 
tepți. Ei învață repede o limbă, pe când 
Rutenul e greoiu, încăpățînat, care cu 
nici un preț nu se lapădă de limba lui. 
Sătenii români fiind în des contact cu Ru
tenii, sunt siliți a învăța limba rutenă, pen
tru a-se pute înțelege cu ei și curând limba 
rutenă ia locul limbei lor originale. Odată 
acest pas făcut, restul vine dela sine și 
după o generațiune Românii sunt desna- 
ționalisați."

Autorul aduce ca dovadă faptul, că 
multe sate și locuri ce aveau nume româ
nesc!, sunt adi cu desăvârșire rutenisate.

In acțiunea lor Rutenii sunt ajutați 
de Rusia, care trimite agenți și bani în 
acest scop. In afară de acesta esistă în 
Rusia multe societăți secrete, cari nu au 
alt scop, decât de-a favorisa desvoltarea 
slavismului.

Pentru a pute lupta cu succes în 
contra acestei primejdii, nu le rămâne Ro
mânilor — dice „D. Z.“ — decât a-se alia 
cu Germanii și a duce lupta în comun.

Situația in Austria.
Situația parlamentară austriacă a de

venit și mai încurcată în urma conflictului 
ce s’a declarat între guvern și partidele 
germane.

Alaltă-eris’a redeschis „Reichsrathu-ul, 
la ordinea dilei fiind continuarea desbate- 
rei budgetare. Deputatul Hoffmann-Wel- 
lerihof s’a plâns, că budgetul cuprinde mă
suri menite a înființa institute pentru in
teresele poporațiunei slave în contul Ger
manilor. Cehii sunt favorisați, și de aceea 
oratorul declară în numele partidului său, 
că Germanii vor lupta în cea mai estremă 
oposiție, pănă când nu li-se va da satis
facție pentru trecut și garanții față de 
viitor. (Vii aprobări la Germani).

Ministru-președinte Koerber declară, 
că guvernul țîntesce la liniștirea spirite
lor. El e leal față cu tote partidele. Ges
tiunea națională vră s’o tracteze numai 
pe lângă înțelegerea dintre partide. In ca
meră. nici partidul slav, nici partidul ger
man nu formâză majoritatea, prin urmare 
partidele cele-lalte mai mici pot să-și eser- 
cite dreptul de vot în direcția aceea, care 
le garanteză sprijin mai mare și dela care 
pot aștepta mai mult ori mai puțin. Pa
siunile unilaterale, ce domineză partidele, 
le face pe acestea să se răcescă una față 
cu alta, una pe alta se împiedecă în des
voltarea intereselor lor naționale. Unica 
soluțiune mulțumitore se află în compromi
sul partidelor naționale. Decă guvernul va 
fi autorisat cu ast-fel de compromisuri, 
atunci vor fi escluse votări ca aceea în 
afacerea Cilii. Decât Gestiunea votării, mai 
importantă este însa-și cestiunea Cilii, 
cestiune curat culturală. Slovenii nu s’au 
putut bucura pănă acum de proprietatea 
lor, fiind-că cestiunea Cilii a devenit tot 
mai periculdsă pentru pacea internă... Gu
vernul stă departe de ori-ce luptă. Decă 
alte state profită din unitatea națională, 
poporele Austriei poliglote sunt avisate 
la buna conviețuire, căci numai ast-fel 
păte prospera statul, care este scutul și 
tăria tuturor.

Koerber a fost des întrerupt de 
Germani.

Anumite cercuri parlamentare speră 
cu tote acestea, că tractările de împăciuire 
vor succede și că pe urma lor pacea se 
va restabili.

„Ballon d’essai“.
Sub titlul „Urmașul episcopului Gol- 

diș“ se depeșeză din Arad unui diar din 
Clușiu următărele cu data de 8 Aprilie:

„Privitor la urmașul episcopului Goldiș 
opinia generală este, că proximul sinod 
diecesan va alege pe vicarul dela Oradea, 
V. Mangra

înainte de trei ani partidul lui Mangra 
a fusionat cu Românii patriotici și în urma 
acestei fusiuni a devenit posibilă alegerea 
episcopului Goldiș, care era cu sentimente 

maghiare. Mangra și partidul său din 
acest moment s’a lăsat de politica de mai 
nainte și a cultivat în mod sincer „prie- 
tinia maghiară.“

llamsea, actualul vicar, Pușcariu^ 
archimandritul din Sibiiu și Musta, archi- 
mandritul din Caransebeș, chiar decă vor 
candida, nu pot conta la succes, pentru-că 
din cei 60 membri „de sigur" 40—45 își 
vor da votul lui Mangra.

Vorba grecului, care întrebat la tri
bunal de ce jocă la hazard, a răspuns: 
„Ma i-o no zoco la azardo, i-o zoco „la 
sigoro." — Bre 1 Bre 1

*
„Egyetertes'i publică deasemenea o 

corespondență, ce i-se trimite din Arad, cu 
data de 8 1. c. Drept candidați la episcopie 
pune pe A. Hamsea și V. Mangra. Cel 
dintâiu, dice, conduce afacerile diecesane 
episcopesci ca locțiitor al episcopului ră
posat, er cel de-al doilea „și în virtutea 
posiției sale de Vicar la Oradea ar fi che
mat să dobândescă demnitatea de episcop." 
Numai aceștia doi pot fi candidați serioși 
și „decă eventual ei nu s’ar înțelege între 
sine, ușor ar pute să espună din nou die- 
cesa la lupte de partid". Fie Hamsea, fie 
Mangra, ori care din ei numai așa pot să 
se decidă a resolva grelele probleme îm
preunate cu demnitatea de episcop, decă 
vor scii înainte, că la acest post înalt sunt 
ridicați prin încrederea publică și prin iu
birea credincioșilor, er nu prin compro
misuri și pacturi, cari apoi le-ar lega vo
ința și libertatea de acțiune....

Timiș&ra, 2 Aprilie n.
Foile maghiare scrieau, că vicariul 

Mangra ivindu-se în Budapesta, ca din în
tâmplare, — vedi bine, l’a dus trenul la 
Budapesta fără soirea lui, — a fost pri
mit de ministru-președinte Szell și a făcut 
declarațiuni patriotice.

De ce natură au fost acele declarațiuni, 
d-1 vicariu nu vrej să o spună, deși a fost 
de repețite-ori interpelat prin foi. Minimul 
acelei declarațiuni a trebuit să fie, natural, 
lăpădarea de programul național și alipi- 
pirea de politica guvernului, altcum pănă 
la numirea de „patriotică" acea declara- 
țiune nu s’ar fi urcat.

„Trib. Pop." deși pănă mai eri alal- 
tăeri voia să trecă de credinciosă progra
mului național, a luat în apărare pe Man
gra, vedi bine netedendu-i frumăsa decla
rare, și-l numise din nou amicul său.

Cum se esplică acăsta?
De-odată cu Mangra a petrecut și 

redactorul „Trib. Pop." în Budapesta. Au 
ținut împreună conferințe cu vestitul de
putat Papp Jozsi, a căruia protecțiune și-a 
câștigat’o părintele Mangra pentru cașul 
vacanței de episcopie. Va să dică și-a asi
gurat un razim puternic.

Îndată după aceea „Trib. Popor.“ în 
articolul său de fond din nr. 23, sub titlul 
„căi de apropiere11, și-a schimbat părerea 
despre vorbirea lui Papp Jozsi, și desavuând 
cele scrise mai ’nainte, a aflat că acea 
vorbire a fost cuminte și deputatul a avut 
drept când a condamnat pasivitatea ș. a. 
Mangra, Papp Jozsi și redactorul „Tr. Pop.u 
sunt deră frați aliați!

T.

Italia este patria, capitala papis- 
mului.

Tăte puterile vostre îndrepteză for- 
țamente și fățiș crucea contra Islamului.

Un singur popor și-a câștigat în Eu
ropa o posițiune escepțională.

Acâsta era Francia.
Acâstă țâră a luminei, care împlinise 

atâtea opere mari, pentru a stabili la 
dânsa regnul liberei cugetări, a venit la 
noi a-se face soldatul aceleași biserici in
failibile, pe care o combătea acasă la ea.

Și care a fost resultatul acestei așa 
numite politice a influenței francese? Mi
sionarii voștri, cu totă sciința lor, au pu
tut ei vr'odată converti un singur musul
man? Și sforțările desperate ale întregei 
văstre diplomații, putut’au ore împedeca 
masacrul unui întreg popor creștin, pe 
care agresiunile religiose ale propriilor 
voștri misionari îl mână în brațele esas- 
perării poporelor musulmane?

Un alt subiect încă și mai deplo
rabil 1

Ruptura spiritului modern cu vechile 
biserici neschimbate, ruptură, pe care Fran

cia, cu tote tradițiunile sale istorice, a să- 
vârșit’o cu prețul atâtor sacrificii durerose, 
îi deschide în lumea musulmană un câmp 
de acțiune de o grandore incomparabilă.

Pentru a ave idee de avantajele unei 
asemenea posițiuni, ajunge a reflecta un 
moment asupra acelor particularități re
marcabile ale sistemului nostru social: Is
lamul n’are nici patrie, nici naționalitate.

Nici o preferență, nici pentru vr’o 
rassă, nici pentru vr’un teritor.

Nu esistă pentru comunitatea nostră 
universală, decât o singură legătură, cul
tul unui Dumnedeu unic.

Nici pentru o dinastie nu esistă drept 
divin:

Puterea aparține celui mai înțelept, 
celui mai virtuos și celui mai drept, de
signat prin votul credincioșilor.

Cu acestă largă basă de asocia- 
țiune și cu liberul comentar al neseca
telor năstre evanghelii, nimic nu împe- 
decă asimilațiunea nostră morală cu un ;’ . i
popor, care profeseză principiile, ai căror ; 
soldați ardenți suntem noi.

Dumnedeul nostru unic posedă, după i

teologia nostră, o miie de nume deter
minate. Aceste o miie de nume se re- 
sumă într’un singur cuvânt, cuvânt su
blim, pe care nici una din limbile vostre 
nu-1 pote reda, acesta este „Ilagku, care 
va se dică indistinctamente: Dumnedeu, 
Rațiune, Adever, Drept, Justiție.

Care este morala, care este filosofia, 
pe care n'ai pute-o face se isvorescă din 
acest Dumnedeu unic, care se confundă 
cu cele mai înalte principii ale concepțiu- 
nei umane?....

* ’ *

o cucerire, afară de propaganda pacifică 
și tot-deuna sub imperiul justiției.

încât pentru legalitatea sub domina- 
țiunea nostră directă, noi nu punem de 
cât o singură condițiune, însă perempto
rie, invariabilă, acâsta este de a adora 
ființa supremă, pe Dumnedeul unic, și de 
a respecta pe apostolii, cari ni-au adus bi
nefacerile legilor sale eterne.

Și, asupra acestui punct capital, tre
bue se vă amintim, că în Olimpul credin
țelor nostre religiose, Isus ocupă un loc 
atât de înalt, cum numai pote să-și ima
gineze cultul cel mai entusiast.

Departe de a admite, că el a fost 
restignit, noi credem că s’a suit viu la 
ceriu.

Koranul numesce pe acest sublim 
moralisator: sufletul lui Dumnedeu. Ce ai 
mai pută adăoga?

încât pentru profetul nostru Moha
met, pe care ostilitatea profesională a bi- 
sericelor vdstre l’a desfigurat atât de mult, 
noi suntem fericiți a constata, că spiritele 
vostre superidre încep a recunosce gran- 
ddrea operei sale. In mijlocul odioselor 
vostre legende, ei regăsesc pe legislatorul 

Noi nu suntem numai Turci tineri, 
vechi patrioți, progresiști convinși, noi 
suntem înainte de tote adeverații adora
tori ai lui Hagk, noi formăm poporul lui 
Hagii, Ahli Hagk-, noi combatem pentru 
imperiul lui Hagk, adecă pentru sosirea 
rațiunei, a adevărului, a justiției, a progresu
lui și a emancipațiunei generale.

Noi recunoscem tuturor poporelor, 
; tututuror limbilor, tuturor doctrinelor, drep- 
, tul de a-se desvolta liber după exigențele 
I justiției.
i Noi nu căutăm și nu admitem nici
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Proces de pressă contra unui de
putat sas. Diarul banffyst „Magyar Szo44 
vrea se scie, că procuratura reg. din Bra
șov a intentat un proces de pressă în 
contra deputatului dietal L. Korodi. Acest 
proces s’ar basa pe nisce articolî, ce au 
apărut în August și Septemvrie anul tre
cut în „Kronstădter Zeitung44, care ar con
ține, după părerea subprocurorului, agita
țiune contra națiunei maghiare. „M. Szb44 
mai vre se scie, că acusațiunea s’ar în
drepta și contra redactorului responsabil 
al foiei și a patru colaboratori ai ei. Tri
bunalul reg. din Brașov să fi cerut deja 
dela cameră estradarea lui Korodi. Diarul 
„Kronst. Ztg.“ n’a confirmat pănă acuma 
acestă scire.

Comandantul de corp în inspecție 
Comandantul corpului XII din Sibiiu, F. 
Z. M. Emil Probst acuma își face inspec
ția reglementară de primăvară în garniso- 
nele Transilvaniei. Dilele trecute a fost 
în Clușiu, er Sâmbătă, în 12 Aprilie, cu 
trenul accelerat de după amiadi sosesce 
la Brașov. Inspecția din Brașov va ține 2 
dile.

Nou fișpan în Solnoc-Dobâca. Ma
iestatea Sa a dispensat pe fișpanul Br. 
Bornemisza Carol, la propria cerere de pos
tul de fișpan, acordându-i crucea de cava
ler a ordinului Leopold, er în locul lui a 
numit de fișpan pe Desy Zoltan, fost vice- 
șpan al comitatului Mureș-Turda.

In comitatul Toron tal a fost nu
mit fișpan contele Bethlen Miklos, fost fiș
pan al comitatului Huneddrei.

Logodnă. D-l Stefan Dobrean, co
merciant în Galați, s’a logodit dilele aces
tea cu d-na Olga Plopeanu din Brăila. — 
.Sincerile nostre felicitări. — D-l Virgil 
Boeriu silvicultor reg. la stat, sublocoten. 
de artil. în res., s’a logodit în Zagreb cu 
d-șdra Agnes Delak.

Pietro Mascagni în Bucuresci Ce
lebrul compositor Maseagni a sosit Luni 
sera în Bucuresci. La sosirea trenului (8 
bre 20 m.) o mulțime enormă s’a adunat 
Ia gară pentru a face ovațiuni maestrului 
italian. Membrii coloniei italiene numai cu 
greutate au putut străbate pe peron, unde 
o musică italiană a cântat mai multe bu
căți așteptând sosirea trenului. Maseagni 
a sosit acompaniat de soția sa și de ar
tiștii aduși cu sine din Italia. In bufet 
■membrii coloniei italiene i-au oferit un 
„vermut44 de onore. Eșind de aici studen
tul în drept Gherghel l’a salutat în nu
mele studenților universitari. Maseagni a 
fost primit cu ovațiuni în tot parcursul 
drumului pănă la hotelul Bulevard, unde 
tovațiuiiile s’au repetat. Maseagni mulțu- 

profund, pe moralistul cuceritor, caracte
rul incomparabil, jiipul cel mai desăvârșit 
și cel mai estra-ordinar față cu toți profeții 
voștri cei mai mark

Pentru-ce lăsați să vină preoții voș- 
trii orbi să-l insulte în public, pănă la po- 
pdrele ndstre înflăcărate de credință, veci
nie gata a-se sacrifica pentru gloria mi- 
siunei sale.

Noi seim, eă spiritele strimte, înju
gate la prejudițiile seculare, cred a-și 
salva sufletul tulburând lumea prin ab
surdele lor certe de cuvinte. {Se le lăsăm 
în ilusiunile lor de beatitudine. Noi nu vor
bim aici decât acelor inteligențe, cari vor 
:Să vadă și cari ne pot asculta.

Deci elita Europei luminate, vouă 
miniștrilor, savanților, vedătorilor viitoru
lui, vouă tuturor soldaților sfintei {cause a 
progresului, vouă vă adresăm ultima es- 
presiune a dorințelor popărelor ndstre.

Trei sute de milione de dmenî, uniți 
prin aceeași legătură, sunt conduși prin 
degetul provedinței spre aceeași țintă. 
Țintă sublimă, eivilisațiune largă, neutră, 
ilaică, universală, așa cum ne poruncesce 

mesce emoționat, er musica italiană cântă 
„Deșteptă-te Române14,

Un ministru italian despre Unguri. 
Diarele unguresc! aduc soirea, că minis
trul Nași și-a adus aminte în discursul 
de încheiare a congresului studențesc și 
de Unguri, prin următdrele cuvinte: „Vă 
rog se salutați în numele meu pe toți 
aceia, cari din depărtare și-au trimis do- 
vedile solidarității lor. Cu deosebire însă 
salut pe acei tineri, cari represintă aici 
națiunea maghiară. Italia nu va uita nici 
odată pe Kossuth Lajos, Turr Istvăn și 
Tultâry Lajos, care a murit la 1860 morte 
de erou pentru patria nostră. Poporul ita
lian va simți tot-deuna simpatie și recu
noștință față cu națiunea maghiară cea 
mare".

Jubileul de 200 ani al reg. 51 din 
Glușiil va începe în diua de 1 Iulie și 
festivitățile date cu acea ocasiune vor 
dura 3 dile. Regimentul va primi de ju
bileu un nou drapel, pe care îl va sfinți 
episcopul Majlath.

Nou judecător. D-l Alexandru An- 
cean, ajutor de judecător în Gherla, a fost 
înaintat la rangul de judecător și lăsat în 
același oraș.

Artista violinistă brașovenă Irena 
de Brennerberg a dat de curând un con
cert la principesa ereditară de Hohenzol- 
lern în Berlin. Princesa i-a dăruit cu acestă 
ocasiune o brățară admirabilă. Dilele tre
cute d-șora de Brennerberg avu marea 
onore de a fi invitată a da un concert la 
împărătesa Germaniei. Majestatea sa dis
tinse pe artista în chipul cel mai măgu
litor.

Un „Ungur" în armata bură. D-l 
Wimmer Karoly, care se iscălesce „soldat 
bur și patriot maghiar" (bur katona es 
magyar hazafi) adreseză diarului „E—k“ 
o scrisore din Lorenzo Marques cu data 
de 7 Februarie. Din acăstă scrisore ve
dem, că Wimmer servesce în armata ge
neralului Botha și că în dilele de 5 și 6 
Februarie a luat parte la o luptă (Spitz- 
kopp, nu departe de Lyndenburg), în care 
au bătut pe Englesi. „Te prinde mila — 
continuă Wimmer — când te uiți la acești 
Englesi miserabili. Care e urduros, care 
guturăios, care e cu diarhee, der cei mai 
mulți sunt rîioși. Nu că este rîie adevă
rată, der semănă cu rîia tare și se scar
pină, săracii, de toți se fac sânge. Boia 
acesta e lipiciosă și generalul, după-ce 
i-a desarmat pe prisonieii, i-a alungat 
afară din tabără". Wimmer descrie apoi 
pe soldații buri. „Aceștia sunt nisce sim
pli civili, der răbdători și viteji. Sunt îm- 
brăcați ca meseriașii pe la noi. Au pusei 
cu repetiție și revolvere. In fie-care di se 
recruteză câte 2—3 soldați, în unele dile 
câte 20—30. Munițiuni avem în belșug. 
Comanda nostră a luat mai alaltăeri

Dumnezeul nostru și cum vi-o cere pacea 
lu mei.

Nu noi vom fi aceia, cari ve vom 
arăta puterea mijlocelor vostre și dato
riile conștiinței vostre. Gândiți-vă un mo
ment la sfâșierile fără sfîrșit, la abomi- 
națiunile fără nume, cari de secole umplu 
cu lacrămi cele mai frumdse părți ale 
globului, și spuneți-ne, decă n’ar fi o 
crimă a lăsa să se prepare o nouă ur
mare a calamităților și a destrucțiunei, a 
lăsa să se sguduie întrăga umanitate?

Ori care ar fi răspunsul vostru, sorta 
ndstră este pecetluită de acuma prin aceste 
două hotărîri ale ceriului :

Cult sincer al întregului progres sci
entific din lume, morte fericită în adora- 
țiunea Dumnezeului nostru unic, clement 
și misericordios.

(Vorbele sunt scrise la aparență de 
un Musulman, ele representă însă princi
pii jidovesc! și francmasone. Tr.)

Trad, de OnițU. 

dela Englesi un transport cu 12.000 por
ții conserve, 236 corturi. 200.000 cartușe 
etc. Burii au mai bine de 50 tunuri bine 
ascunse. Eu am fost trimis în Lorenzo 
Marques cu o scrisdre. Aici au Burii agen
tură secretă comercială și militară. Augus
tin Lbhr, mare comerciant’german, îi re
presintă pe Buri. Sunt găzduit la casă 
particulară și cele doue fete ale comer
ciantului Ana și Agnes m’au primit cu 
cea mai mare bunăvoință".

Epidemie între rîmători. In Clușiu 
s’a constatat epidemie între rîmători, din 
care causă căpitanul orașului a luat mă
surile necesare prescrise de regulamentul 
ministerului agriculturei.

Mare-duce și gendarm. Din Darm
stadt se anunță: In Lunia Pascilor (cato
lice) marele duce Ernst Ludovic a făcut 
o escursiune cu bicicleta spre Eberstadt. 
In societatea lui se afla prințul prusian 
Henric și nevasta acestuia. Drumul fiind 
cam noroios, marele duce și dspeții ^ui se 
abătuseră pe drumul pietonilor. De-odată 
apare gendarmul, care provocă pe duce să 
stea și să se dea jos de pe bicicletă. Ma
rele duce urmă cu supunere poruncei, și 
gendarmul îl întrebă: „Cine ești d-ta?“ — 
„Marele duce de Hessa", dârca pe cei ce 
vin după mine se nu-i mai faci a-se da 
jos de pe bicicletă, etă îți spun, că ei 
suntprințul Henric al Prusiei și nevastă-sa.“ 
Gendarmul salută: — „Alteță regală! Le
gea e lege" apoi își scăse carnetul și în
semnă numele prințului. Cronica nu spune 
însă, decă marele duce a plătit pedepsa 
de 7 mărci cu care se obicinuesce a-se 
pedepsi astfel de contravențiunî.

Rectificare. In răspunsul d-lui I. 
Scurtu publicat în nr. 65 al „Gazetei" 
s’au strecurat trei erori de tipar. Pe pag. 
2, colona 2, alineatul 2, șirul 10 s’a tipă
rit „popore" în loc de poporale-, alinea
tul 6, șir 1 „altfel" în loc de astfel și ali
neatul 7, șir 8 „a prejudeca discuțiunilor44 
în loc de a prejudeca discuțiunile .̂

2 Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de wn (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pr.cieDților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin fontra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone 1’90 
Se trimite dilnic prin r^mbursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moll, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile diii provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provăcjut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea.

Cine este Riria?
S’a făcut mult svon în jurul publi- 

cărei scrierei întitulată „Ultima rază din 
vieța lui Eminescu", publicată sub pseu
donimul Riria în „Archiva“ din Iași și în 
alte reviste și diare din Bucuresci, citită 
în conferință publică la Iași de un artist 
al teatrului de acolo, d. Dragomir, și a- 
nunțată pentru o representație dialogată 
la Bucuresci.

Der... cine este Riria? In acăstă pri
vință cel dintâi, care dă un răspuns, este 
d. Iosif Vulcan, membru al Academiei Ro
mâne, prin revista sa „Familia" din Ora- 
dea-mare.

D-l Vulcan, mergând la Bucuresci 
cu ocasia sesiunei academice, s’a interesat 
și.â aflat că „sub numele Riria se ascunde 
o damă din Societatea ieșană. Numele ei 
adevărat este Coralia Gatoschi n. Biberi; 
familia Biberi este originară din Hotinul 
Basarabiei, care s’a strămutat la Bacău. 
Sora ei este d-na Profira Șendre. soția 
fostului profesor universitar din Iași și 
Bucuresci Alexandru Șendre ; frate-său, că
pitanul Nicolae Biberi, mort în 1898.

„D-na Coralia Gatoschi a studiat în 
pensionatul din Iași, der și a completat 
studiile prin lecturi forte întinse. A scris 
din copilăria ei, dela versta de 11 ani, 
der n’a publicat nimic până acuma. D-l A. 
D. Xenopol, aflând din spusele șale, că 
cunoscuse la Repedea pe Eminescu în 
anul 1886, când celebrul poet scrisese pe 
albumul ei sub o podobă de flori uscate, 
pregătite dinainte, frumosa sa poesie „La 
stâua care a răsărit", a rugat’o mult să 
scrie nisce amintiri asupra convorbirilor 
avute d-nia ei cu Eminescu; d-na Ga
toschi se hotărî după multă stăruință să 
pună pe hârtie acele amintiri sub formă 
de scrisori cătră prietena ei.44

D-l Iosif Vulcan adaugă:

D-na Gatoschi este în vârstă de' 32 
ani. Este mama a patru copii, soția d-lui 
Vasile Gatoschi, mare proprietar de lângă 
Iași.

...... u. „. n. ... ... ... o. .......

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1902 

se deschide nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRATIUNEA.

Denunț despre sidreerea de sânge 
pentru scopuri rituale.

Cetim în „D. Z.44 dela 8 Aprilie:
Afacerea celor 2 servitdre, Theresa 

ledlicka și Augusta Hruska s’a terminat 
de-ocamdată prin aceea, că fetele au fost 
internate într’o mănăstire din Viena. Fe
tele au fost supuse eri din nou unui inte
rogatoriu.

„D. Z.“ continuă:
Primim următorea adresă: Vă rog, 

pe basa §-lui 19 a legii de pressă, să dați 
loc următdrei rectificări oficiale: „Nu este 
esact, că cele 2 servitdre, Theresa ledlicka 
și Augusta Hruska la ordinul procuroru
lui ar fi fost arestate ; adevărul este, că 
amândouă fetele neputându-se găsi în lo
cuința lor, au fost căutate și găsite în lo
cuința d-lui Hans Schwer, redactor la „D. 
V.", de unde au fost duse la judecătorul 
de instrucție,|spre a fi supuse interogatoru
lui, er după acesta și după visitarea me
dicală au fost liberate. Viena, 7 Aprilie 
(ss) Kleeborn, procuror.14ULTIME SOIRI.

Vierp, 9 Aprilie. In ședința de 
acțî a „Reichsrath44-ului, pangermanii 
au provocat mare scandal din causă, 
că președintele a dispus votarea asu
pra posiției din budget menită pen
tru înființarea unei scole industriale 
celtice în Budweiss. Schdnerianii au 
împiedecat votarea, înscenând sgomot 
uriaș. Ei scoseră saltarele băncilor 
și isbiră cu ele în bănci, unii bat cu 
bastonele, s’aud fluerături etc. Par
tidul poporal german sprijinesce pe 
Germanii radicali. Perger, Iro și 
Hertzog asalteză tribuna președinte
lui, unul din secretari e împins la 
o parte și dat jos de pe tribună Iro 
smulge clopoțelul din mâna preșe
dintelui și-l scutură pănă-când limba. 
clopoțelului cade la picibrele preșe
dintelui. Președintele ridică ședința 
pe-o jumătate de oră.

Petersburg, 9 Aprilie. După „No- 
vosti44, decă tulburările în Balcani 
vor continua, Rusia și Austro-Unga
ria vor trebui să facă o demonstrație 
militară.

Constantinopol. 9 Aprilie. In cer
curile normative de aici situația în 
Macedonia nu inspiră îngrijiri se- 
riose.

Roma, 9 Aprilie. „Tribuna" de
clară din nou, că Italia n’are de 
gând a trimite o expediție în Tri- 
politania.

Proprietar: Dr. Aurel Mitreșianu. 
Redactor responsabil: Traian U. Pop.
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Dela „Tipografia Â. Wreșiami“ 
dEn SSrașov, 

ss pot procura urmâtârele cărți:
(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rs-comandație.)

Screen economăce.
Manual complet de agricul

tură rațională, de Dr George Maior, pro
fesor de agricultură la șcdla euperioră deia 
F r'strâu și la Seminarul Nifon Metropoli 
tul din Bucurescl. Cartea cuprinde patru 
volume:

Vol. I Agr ol ogia, «eu Agricultura ge 
n-rală. 34 cdie de tipsr cu ‘217 figuri în 
text. Carte didactică aprobată de Ou. Mi- 
n'ster de Agricultură al României cu deci- 
sia Nr 2078 din 1897. Costă 5 corone.

Vol. II Fitotechnia, seu cultura 
specială a plantelor, 38 cole de tipar cu 
262 figuri îr. t-xt. Carte prenvată de Aca
demia Română cu premiul Nasturel-Herescu 
în sesiunea 1889. C°stă <9 corone.

Vol. UT. Zootechnia, sân Cultura ge 
nerală și specială a vitelor cornute, dim 
pret uă cu lâtiăr e și lăptăria, 49 cole de 
t par cu 225 figuri în text. Costă 8 corone.

Vol. IV.JSconomM Burată, sâu orga- 
nisaț unea și administrarea moșiilor mari și 
mici Costă <9 corone,

Cartea d lui prof. Maior se deose: 
besce esențial de lucrările de acest fel 
apărute pănă acuma în lim^a și literatura 
română prin aceea, că este prima lucrare 
completă pe terenul agronomiei în limba 
Dostră, care tratdză tdte Gestiunile cele mai 
mari ca și pe cele mici privitore la agri
cultura română din tote țările locuite de 
Români, pe bana progreselor actuale ale 
sciinței și technicei agricole moderne. Ea 
iâ serios concurența cu cele mai bune lu 
erări apărute pănă acum iu limbile culte: 
germană, francesă, etc.

Economia pentru șcdlfde poporale com
pusă de Teodor Roșiu, nvățător la șidla 
priccipa'ă omână din L'.pușui-Ungtsrese. 
Edițiuuea a doua. Prețul 60 b. pl. 5 b Porto.

Deipre influința împrejurărilor asupia 
acțiunilor și deprinderilor animalelor de 
Lamarck, cu un studiu asupra lui Larr ar. k 
de Panaite Iosîn. Prețul 50 b. pl. 10 b. porto.

România agricolă, studiu e.onomic de 
Dr. George Maior. pro£esor de ag i ultură 
și fost estimator espert la banca agricolă. 
Motto : „Sărac în țeră săracău. Emines u. 
Prețul 2 cor. plus lu b. porto.

Cărțâ pentru comerciant!
și funcționari de bancă:

Introducere în contabilitate .și 
cantabilitatea in partidă simplă, de 
JL. O. Panțu. O carte bună pentru a învăța 
cu ușurință contabilitatea Pagini I-V II 
-j-213. Preț d 2 cor. (-j- 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială," de Panfi. Conține
modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman ațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(+ VO b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
pt afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 

10 bani porto).
Procent, Promil, Interese și Te

oria, conturilor curente de I. C. Panțu. 
Arată calcularea intereselor pe ani, pe 
luni și pe dile într’un mod practic; sunt 
mai multe esemple esplicate amănunțit. 
Prețul 80 b. (-]-10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du
plă de 1. C. Panțu. Tracteză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (-J- 10 b. p.)

„Cuvântări bisericesci de Mas
sillon^ traduse din origiuh'ul f unces de 
Joan Genț protopop gr.-cat. r mân ai die- 
cesei de Oradea-ma e.—D ja a 1898 apă
ruse in Oradt-a ma'-e cart-a cu t, tiu de mai 
sus, care cuprinde 17 predici de ale vesti- 
tu'ui orator eclespsic fraicis. Pr-d oile 
tunt împărțite de traducător după anul bi
sericesc răsar it tin. și fie c re iste pusă la 
acea Duminecă sân se-bat.dre, cu h c?re 
evanghelie se potriv-sc ■ predica. — Un vo
lum elegant de peste 400 pagini în 8° o? 
portretul lui Mas-ulon. Tr< duc r < se dis 
tinge printr’un limbațpti ale . Prețul 5 co- 
tdne (6 Lei 56) plng 30 bani port. . Se afifi 
de vânzare la Tipografia /. Hhireșianu, 
L’raș v.

Nr. 2834—1902.PUBLICAȚITOE.
referitore laîncassareadării de câni 

pe anul 1902.
Se aduce la cunoscința genera

lă, că darea de câni pe a 1902 este 
prescrisă.

Tot de odată se aduce prin acbsta 
la cunoscința generală, că valdrea 
marcelor de câni ce sunt astăfii în 
tis, provecjute cu Nr. a. 1901, la 1 
Mai îi a. c. inchtă și că în urmarea 
acesta cânii cari nu vor fi provecjuți 
cu mărcile valabile ale.a. 1902 în
cepând dela 3 Maid încolo vor fi 
prinși de hinghieriu orașului.

Marcele de câni cele nouă se 
pot scote dela casa perceptoratului 
orășenesc. Darea de câni ise plătesce 
pentru fie-care câne care este mai 
bătrân de 3 luni și se numără de 
odată pe anul întreg atunci când se 
scoteB marca după următorea taxare 
socotită pe un an:

a) pentru cânii de lux 16 cor.
&) pentru cânii de venat decă 

posesorul are carte de venat, 2 cor.
c) pentru fie-care câne menit se 

păzescâ casa și ținut în spațiu în 
chis 2 corone,

Se observă însă, că în Intravi
lanul orașului se plătesce pentru un 
câne de curte 2 corone, âră în estra- 
vilanul orașului pentru câte 2 câni 
de curte, seu pentru 2 câni de tur
mă în fine pentru 3 câni de turmă 
aflători la pășunea de pădure se 
plătesce câte 2 corbue dare.

Streinii călători cari cerceteză 
Brașovul și petrec aici mai mult de 
8 cțile, au sâ plătescă pentru fie-care 
câne cel posed 2 corbne : plata este a se 
tace înainte la perceptoratuL orășe 
uesc.

Până atunci, până câud nu și’a 
plătit taxa, are sâ-1 prevadă cu bot
niță și se-1 ducă cu sine legat de 
sforă. '• A ' d4

Brașov, în 9 Aprilie 1902. 
1—2 486. Pe rceptoratul orășenesc. 

$00000$ (

ge caută pentru România:
1) Trei pădasD’arj swgarems 

(Brigada!) de pădure cu salariul ur 
mător:

600 Lei anual, locuință,, vacă cu 
lapte, cal de călăiie, 12 hcltr grâu, 
12 hcltr. porumb, un porc de trei 
luni, anual și lemne de foc.

Amatoiii cari doresc a ocupa 
aceste posturi, trebue se dovedescă 
cu atestate in regulă, că sunt ab
solvenții unei școle de pădurărit, seu 
au o practică îndelungată în servi 
ciul pădurilor, se se pricepă la cul
tivarea și plantarea lemnelor, atât la 
acele reșinose, cât și la cele frunzose, 
primirea în serviciu botăresce, decă 
amatorii vor ave atestate bune și 
vor dovedi, că au avut și au o pur 
tare morală și exemplară. Se cere 
ca amatorii se fie Români, seu cel 
puțin se cunbscă limba română atât 
în scris, cât și verbal.

2) Un pescar, care cunosce 
cultivarea păstrăvilor din icre, în 
pescărie sistematică, ceea ce trebue 
se dovedesc'ă tot prin acte, sâ fie 
Român, seu cel puțin se cunoscă 
limba română atât îu scris, cât și 
verbal.

Cu salariul de 60 Lei lunar locu
ință, 7 hcltr. grîu, 7 hcltr. porumb, 
anual și lemne de foc.

Amatorii la aceste posturi vor 
adresa atestatele la redacțiunea aces 
tui cpar, sub literile „R N.“ Brașov 
Piața Mare Nr. 30.

2—3 (479.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 9 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................120.—
Renta de corone ung. 4% . . . 97 50
Impr. căii. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 . 120 25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2%. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.25

Tipografia A. Mureșianu,Brașov.

Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii..................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 162.15
Renta de argint austr........................101.55
Renta de hârtie austr......................... 101.35
Renta de aur austr............................ 120.75
LosurI din 1860................................... 152.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară .. 16 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 685.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 672.50
Napoleondori............................. 19.06
Mărci imperiale germane . .. . 117.37'/2
London vista........................... 240.10
Paris vista..................................95.45
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 99.35
Note italiene.............................93.35

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. 18.40 „ 18.44
Napoleond’orî. Tî 19.- „ 19.10
Galbeni îl 11.30 „ 11.40
Ruble RusescI 71 126.- „ 127.-
Mărci germane îî 58.50 n •
Lire turcesc! J9 10.72 n •
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— „ 101.-

O GR

KSi’rtșov, Tergial Ksiialui Mbs 30.

Acest stabiliment este provedut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de 
comande cu promptitudine

aT

©

IMPRIMATE ARTISTICE 
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SC1IN.ȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STA.TVTE:FOI PERIODICE.
BILETE Î»e" VISIT!

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME ELEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ J
* »

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Tergul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MU^EȘIANU, Brasov.

DUfĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

x,z)

"V Z S-
PrermiLRirațîuime la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reiao> 

ori și când lela 1-ma și 15 a fiă-eîroî luni.
Domnii abonați se bincvoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonezi din nou «A binevoiască a scrie adresa 

ămurit și se*  arate și posta ultimi. Aihwlstraț. „Saz. Transa

n piața Prundului nr. 5, colț este 
un BocaS de boită

d_e
Tot acolo aceeaș casă, constătătore 
d n 3 boite, 5 od-ii, 2 bucătării, grajd, 
grădină, vis-â-vis de biserica sf. Ni- 
colae, posițiune forte frumosă, fața 
sbrelui; precum și un loc de zidit nr. 
top. 10765, 10766, în drumul Gărei, 
vis-â-vis de Magazinele „Albinei4* în 
mărime de 3400 metri ]

Amândâue aceste imobile sunt 
de vexare

A se adresa la proprietar, în 
Piafa Prundului nr. 5. 2—4

In Scheiti, Strada Prundului nr. 47 
g sunt de inchiriet: 5a 

în etagiul I, 6 odăi, 2 bucătărd, 2 
cămăruțe, 2 poduri, 2 șopurl do lem
ne, 2 pinnițe și grădină mare pentru 
preumblare.

Aceste se pot închiria la dbuă 
partide, sâu le una.

Informații la proprietarul case
lor Strada Prundului nr. 47.
i-3 (483) Dumitru I. Pascu.
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a pute esecuta orl-ce 
și acurateța, precum: 

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciuri

Compturl, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

CouveAde-, in foia matimea,-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.prețuri-curențe și diverse

BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI.


