
KEDACȚ1UNEA , 
Alministrațiunea ?i Tipografia 
Brașov, piața mare nr. 30. 
SorisorI nefrancate nu se pri

mase.— Manuscripte nu se 
retrimit.

INSERATE 
se primase la Admlnlatrafluno In 

Brațev și la următârele 
BIROURI de ANUNȚURI: 

în Ylena : la N. Dukes Nachf., 
Nux. Augenfeld & Emeric Lea
ner, Heinrich Schalek. A. Op- 
polik N«ehf. Anton Oppelik. 
In Budapesta: la A. V. O-old- 
berger. Ekatoin Bornat, luliu 
Loopold(VU Erzsdbet-korut).

PREȚUL INSERȚ1UNIL0R: 
o soriâ. gannond pe o colină. 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o scria 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta* iese în flăcire 41. 
Abonamente pentrn Anstro-Ungarla: 
Pe un an 24 oor., pe șese luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Duminecă 2 fi. pe an.

Poulin Bomânia și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șâae 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N -rii do Duminecă 8 franol.
8o prenumără la tdte ofi- 

oiele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brațcv
Adifunistrațiutiea, Piața ii&ie. 

Târgul Inului Nr. 30, cînșiu 
I.: Pe un an 20 oor., po șete 
iunl 10 oor., pe trei luni 5 oor. 
Cu dusul în caaâ : Pe m an 
24 cor., pe fi lunII2 o., pe trei 
luni 6 oorâne. — Un eaemplar 
10 bani. — Atât abtnamsntele 
cât și inserțiunile sunt a ao 
plăti înainte.

Nr. 76. Brașov, Joi 4 (17) Aprilie 1902.

Cine a spart solidaritatea?
VII.

Care a fost atitudinea matado
rilor „grupului”, după-ce — seim pe 
ce cale și cu ce mijloce — au is- 
butit a face se biruescă, pe socotela 
solidarității, vederile și tendințele 
lor în afacerea memorandului ?

De erau omeni cât de puțin 
serioși și-ar fi <jis: De-ocamdată ce-i 
drept neam ajuns scopul, avend un 
comitet, în care vom fi noi tari și 
mari. Der tocmai prin faptul, că 
ne-am opintit așa de mult de-a forța 
o soluțiune după dorința nostră, și 
a-o forța numai c’o mica și întem- 
plătdre majoritate, fapt fiind, că 
aprâpe numai jumătate dintre dele
gații conferenței dela 1892 nu și-au 
dat votul, am luat asupra nostră o 
îndoită răspundere. Trebue deci să 
procedem cu mare băgare de seină 
și se fim în viitor mai cumpătați.

Nu erau înse acești 6menl fă
cut! din aluatul c.a se fie în stare a 
judeca ast fel. Din contră, pe când 
partea coverșitore a delegaților con
ferenței la încheierea ei erau ca și 
opăriți, simțind instinctiv, că s’a să
vârșit ceva, ce nu era nicl-decum la 
loc, — cu tote că hapul amar fu 
îndulcit, grațiă puităiei leale a eri- 
lor rămași în minoritate, prin aceea 
că votul pentru „neamânata așter- 
nere” s’a enunciat în conferența 
publică ca luat în unanimitate,—pe 
atunci matadorii „tribuniștl” se dau 
de-a tumba de bucurie și nu mai 
scieau cum se facă ca țâra și lumea 
se audă c’o 6ră mai curând, că „po
litica lor a eșit învingetore”.

In realitate situațiunea se pre- 
senta cu totul alt-fel. Nu se trata 
de principii politice, căci acești 
omeni nu-șl băteau capul cu princi
piile, ci se trata de esistența „Tri
bunei” și a „grupului”.

După terminarea ședințelor, când 
delegații se pregăteau de drum, în- 
tr’un cerc de conversațiă s’a dat es- 
presiune din partea mai multora pă
rerii de rău despre cum au decurs 
lucrurile la conferență și îngrijirii 
pentru viitor. Unul din colaborato
rii foiei „grupului” fiind și el de față, 
a pus punctul pe i, replicând, drept 
mângâiere, cu cuvintele: „OrI-cum 
ar fi, der de acum este asigurată 
esistența „Tribunei” cel puțin pe 
încă cinci ani!”

Deși se convenise ca în intere
sul causei și pentru decorul esterior 
să se păstreze cea mai mare reservă 
față cu cele petrecute în ședințele 
secrete ale conferenței, (Țarul ome
nii or „grupului” nu s’a putut stăpâni 
de a nu divulga deja în decursul 
duratei conferenței „desbinarea” ce 
s’a produs în cestiunea memoriului 
prin votarea forțată de ei. Ba au 
mers pănă a publica și numele ce
lor ce au votat pro și contra.

Nu era însă destul cu atât, ci 
inaugurară o nouă serie de uneltiri 
cjiaristice, scriind corespondențe la 
unele foi din Bucuresci și la „All- 
gemeine Zeitung” din Munchen, în 
care spuneau, că „se pregătesc.e o 
schimbare în politica Românilor din 

Transilvania etc.” și că de acum 
„organul din Sibiiu al partidului na
țional român” va da direcțiunea 
acestei politice.

Aceste corespondențe și articol! 
le reproducea apoi „Tribuna”, făr’ 
de nici o observare.

Tema principală era, cum a reu
șit grupul să ajungă de-asupra sfă- 
rîmând oposițiunea acelor bărbați 
din sînul partidului, cari ar fi țintit 
a „zădărnici” memorandul.

Sub titlul „Politica Românilor 
din Ungaria” se acrieau în „Allge- 
meine Zeitung” cele mai mari nea
devăruri pentru a pune în evidență 
„isprăvile” politice „tribuniste”.

Congresul din Roma — în lu
mina ungurescă. După înfrățirea înăl- 
țătdre de inimi, ce s’a pecetluit Ia Roma 
între studenții celor două națiuni surori, 
și despre care am raportat pe larg, vine 
acuma diarul „M—g“ și face o dare de 
semă abominabilă, din care ar reieși, că 
delegații români ar fi suferit la Roma o 
înfrângere. Din partea studenților unguri 
au fost la Roma Szemenyey, Gdfiz și Mar- 
gitay, cari deși mai puțini la număr, de
cât Românii, ar fi fost însă superiori prin 
faptul, că scieau mai multe limbi, între 
CHlY ți iVârllAlIU, UttliU LLUIUUI1U

nu numai, că nu sciau italienesce, der nu 
cunosceau nici chiar limba francesă (Bre! 
Bre!). Astfel stând lucrurile, biruința nu 
putea să fie, decât a Ungurilor, cari erau 
mereu aclamați, sărbătoriți și puși la lo
curi de frunte. Chiar și Gubernatis, pe 
care îl rugaseră Românii să țină un dis
curs filoromân — după [darea de semă a 
diarului „M—g“ — ar fi ținut un discurs 
în favorul Maghiarilor. Asupra acestui 
reportaj însă vom mai reveni.

Congresul bisericesc sârbesc. 
Diarul sârbesc „Narodnost" anunță, că 
congresul bisericesc serbesc va fi convo
cat pe diua de 8 Iunie. Patriarchul Bran- 
covici a fost dilele trecute în Budapesta 
și s’a înțeles cu 'ministru-președinte asu
pra terminului de întrunire a congresului. 
Congresul se va ocupa numai cu afaceri 
administrative. Cele trei partide serbesc! 
(liberală, radicală, croată independentă) fac 
mari pregătiri pentru alegerile congre- 
suale.

Svonuri de crisă. La începutul săp- 
tămânei ministru-președinte austriac Koer- 
ber a fost în Budapesta, unde s’a întâlnit 
cu ministru-președinte Szell, ca să se în- 
țelegă în afacerea pactului. N’au ajuns 
însă nici de asta-dată la un resultat mai 
de Dămne ajută. Reîntorcându-se la Viena, 
s’au răspândit îndată scirî despre o crisă 
ministerială, spunendu-se chiar, că Koerber 
a convocat pe colegii săi la un consiliu, 
după-care apoi și-a dat demisiunea. In 
forma acesta scirea se desminte; de altă 
parte însă se afirmă, că cabinetul austriac 
e forte indispus. La întrebările, ce li-se 
adreseză privitor la pact, miniștrii răspund 
evasiv, și die că nu-i permis să fie nici 
optimiști, nici pesimiști și că în Budapesta 
cel mult decă s’au pregătit cadrele în cari 
miniștrii de resort trebue să negocieze cu 
privire la pact, însă trebue ca lumea să se 
aștepte și la aceea, că tractările vor dura 
încă mult timp.

Așa se pare, că lucrurile au ajuns la 
punctul fdrte serios, unde seu unii, seu 
alții trebue să cedeze.

Tratatul ruso-chines. „Monitorul Im
periului11 rusesc publică un comunicat al gu
vernului în privința tratatului relativ Ia 
Mandșuria, preenm și textul acelui tratat. 
După cuprinsul tratatului, Rusia aderă la 
restatornicirea autorității guvernului chi
nes în Mandșuria, obligându-se a-și retrage 
trupele în timp de 18 luni, decă atitudi
nea celorlalte puteri nu constitue o pie- 
decă la acesta. Comunicatul guvernului mai 
declară, că remiterea administrațiunei ci
vile dela Niutschwang, Chinesilor, se va 
face numai după-ce trupele străine vor fi 
părăsit acest port și după-ce administrația 
din Tien-Cin va fi fost de asemenea re
misă Chinesilor. Decă guvernul chines vio- 
lâză vre-una din prescripțiunile tratatului 
relativ la Mandșuria, guvernul rusesc nu 
se va mai considera legat prin tratat și 
va declina ori-ce răspundere pentru con
secințele, ce ar urma.

Din dieta ungară,.
Ședința dela 14 Aprilie.

Desbaterea budgetului cultelor și in- 
siruuuuuei pu»n,,B ..... x .. ..
largă. Din ședința dela 14 Aprilie remar
căm următorele:

Ballagi G. s’a ocupat cu decentrali- 
sarea învățământului. — Benyovszky a ce
rut ajutorarea școlelor din comunele să
race. Ameliorarea stării materiale a învă
țătorilor se impune, căci în privințaacâsta 
stările din Ungaria sunt rușindse.

Werner Gy. (alesul cercului Ighiu) 
laudă noul plan ministerial pentru șcdlele 
secundare. Era necesitate de acăsta, fiind
că într’o parte a școlelor secundare și po
porale „străine”, tinerimea nu e crescută 
pentru scopurile națiunei (maghiare). Șc<5- 
lele acestea — elice — sunt ca fântânile 
otrăvite. E drept, că și școlele de na
ționalitate servesc pentru luminarea po
porului, ele însă nu trebue se vină în con
flict cu sentimentul național maghiar (!). 
Escepționeză măsura, în care se învață 
limba, maghiară în unele șcdle. Numai în 
trei ore pe săptămână nu se pote învăța 
o limbă. Der și ce se învață, se uită. 
Vorbesce apoi de șcdlele săsesc!, în care 
istoria Ungariei s’ar propune defectuos, 
er'ca istoria, și geografia, căci în acele 
șcdle nu s’ar propune geografia Ungariei, 
ci a monarchiei austro-ungare. Intre cele 
18' naționalități ale monarchiei, Maghiarii 
sunt amintiți numai la al 10-lea loc, ur
mând după ei numai Grecii, Armenii și 
Țiganii. Drept lecuire a răului, propune 
revisuirea tuturor cărților didactice, mă
suri severe pentru învățarea mai intensivă 
a lirabei maghiare și reforma radicală a 
instituției inspectorilor școlari.

Vertan E. spune, că în naționalități 
lucreză consciința națională, care însă nu 
e o consciență națională maghiară și care 
se opune tendințelor politicei naționale 
maghiare. Tendințele acestea ies pe teren 
în virtutea legei naționalităților dela 1868, 
din a cărei esecutare ar resulta conflictul 
cu unitatea politică. Hegemonia rassei 
maghiare trebue apărată, decă e necesar 
chiar și prin tirănism. Mare greșală e, că 
greco-catolicul nu pote fi romano-catolic, 

numai decă odată se face protestant (!!) 
„Pe Maghiarul gr.-cat., pe care vidța lui 
confesională l’a făcut Român, e greu să-l 
readuci la maghiarism prin protestantism, 
ar fi ușor însă să-l faci erăși Ungur prin 
catolicism (!)”. Ar trebui întrebat minis
trul : de ce n’a înființat încă cele o miie 
de șcdle milenare? Politica ministrului e, 
să înființeze școle de stat numai acolo 
unde i-se cere. El ar trebui să o facă 
acesta acolo, unde cere interesul național 
maghiar. învățământul trebue să fie luat 
în resortul statului.

Bauer A. vorbesce despre sdrtea în
vățătorilor, despre revisuirea legei pensiu
nilor, stabilindu-se timpul de servicu cu 
30 de ani.

Hellebronth G. critică sistemul învă
țământului. Tinerii sunt crescuți în șcdle 
așa încât par’că tott ar trebui să devie sa- 
vanțl. IndopațI cu carte ei nu ajung, de
cât să sporăscă numărul proletarilor inte
lectuali. Pe când micii savanți și scriito
rașii se sporesc, scade numărul muncitori
lor și industriașilor...

„Corda fratres.“
Un apel.

— Continuare. —

Când ministrul află despre articolul v»• • 1.1 • ' f . tka • t ■, , . ■»
Sebess Denes, să-l interpeleze și i-a răs
puns imediat (Ședința dela 13 Martie 1902, 
Camera deputaților, Budapesta). După darea 
de semă a diarului „Budapesti Hirlap” 
faptul s’a petrecut pe cum urmeză: „Re
lativ la congresul studențesc, ce se va 
ține în Budapesta, Dr. Sebess Denes dice, 
că studenții români din Ungaria vor să 
profite de acest congres pentru a face 
demonstrațiunî antimaghiare, vrând a-se 
asocia în acel congres cu studenții din 
România.

Serban Miklos: Cunosc și eu pe 
acești tineri; ei nu sunt antipatriotici.

Sebess Denes: Trebue să-i nimicim 
pe acești tineri antipatriotici. El întrebă 
apoi, decă ministrul instrucțiunei scie, că 
tinerimea română dela universitățile un
guresc! are de gând să se unescă cu oca- 
siunea congresului internațional al studen
ților cu studenții din regatul României, 
sub pretext de grupare etnografică și în
trebă, ce măsuri are de gând să ia în po
triva acestor demonstrațiunî irredentistice.

Iuliu Wlașsics, ministrul instrucțiunei 
dice, că a rămas consternat, cetind pre
parativele studenților români (Aplause) 
„Tinerimea academică se prepară într’o 
frumosă solidaritate pentru congresul stu
dențesc internațional, care conform deci- 
siunel congresului din Paris, se va ține 
în Septembrie în Budapesta. Cu promti- 
tudine am intervenit pentru acest congres 
și cu plăcere voii! acoperi — respective, 
probabil va acoperi statul cheltuielile, ce 
vor fi necesare (Aplause generale), pentru- 
că ași vrd ca tinerimea academică străină 
lucrând împreună cu tinerimea maghiară, 
pentru idealurile umanității și ale culturei, 
și tinerimea maghiară să se potă bucura 
de acele mari avantaje, cari resultă din 
un asemenea congres (Aprobări generale).

Insă pe când noi, pot să asigur, ne 
pregătim în cea mai frumdsă armonie 
spre acest scop, citesc că — după traducerea 
(Țarului „Budapesti Hirlap" — un student 
de naționalitate română dela universitatea 
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din Budapesta în numărul de alaltă-erl al 
„Tribunei" atrage atențiunea studenților 
români asupra acelui congres, la care Ro
mânii nu numai că trebue să participe, der 
trebuie se se încerce tot posibilul, ca sin
guraticele grupuri să se formeze nu după 
confiniile politice, ci după un punct de ve
dere curat etnografic.

Tinerimea română — dice articolul — 
trebuie să profite de acestă ocasiune pentru 
a-se presenta împreună cu studenții aca
demici din regatul României, uniți națio- 
nalmente într’un singur grup, în fața ti- 
nerimei culte din străinătate. Numai în 
acest chip vor ave ocasiune de-a lega 
amiciție, în interesul cestiunei române, cu 
elementele dirigente ale acelor naționali
tăți, cari, ca și ei, sunt asuprite. (Mișcare 
în stânga estremă).

Scbess Danes: Acesta este spiritul 
dacoromânismului.* *)

*) Irredentismului.
*) Nou termin oficial, pentru a evita cuvân

tul : naționalitate.

Ministrul luliu Wlassics: Decă acăsta 
este adevărat, aici avem de-a face cu cel 
mai detestabil irredentism, față de care eu 
totd’auna am avut aversiune (Așa este! 
Așa este! în stânga estremă). D’abia am 
cetit aceste lucruri, m’am pus imediat în 
contact cu rectorul universității. Insă nu 
era nevoie de atâta emoțiune,' căci recto
rul îndată ce a aflat despre cele scrise, 
făcu numai decât cele mai minuțiose cer
cetări, așa că o parte din acte sunt deja 
în posesiunea mea. In același timp el pu
blică cu data de 11 Martie următorul avis 
(citesce): Avis. Am aflat, că se fac agi
tațiuni antipatriotice, printre acei cetățeni, 
cari vorbesc românesce*'),  deși se bucură 
de beneficiile universității ungurești, ca 
să nu se pună în rîndurile tinerimei pa
triei năstre, ci a ocupa loc la congresul, 
ce se prepară, în secțiunile studenților, 
cari sunt așteptați ca ospeți. Avertisez 
deci în mod serios pe agitatorii supuși
puterii disciplinare a senatului academic, 
că asemenea agitațiuni nu se vor tolera 
și că ori care trădător, care asociându-se 
cu străinii va pricinui disensiuni în tine-
fi esclus dela • • -............. 1..................... '• uuuniversitate (Aprobări ge- 
neral e).

Acest avis al rectorului are deplina 
mea aprobare și declar, că întru cât aceste 
lucruri sunt adevărate și resultatul anche
tei va verifica ca adevărate agitațiunile 
în cestiune, să fiți siguri, Domnilor, că 
voiti proceda cu cea mai mare energie 
(Aprobări generale) și nu voiu permite, 
ca federațiunea internațională a studenților 
să fie tulburată cu demonstrați uni nema
ture politico-naționale. (îndelungate apro
bări în tote colțurile camerei). Sunt con
vins, că omenii serioși de naționalitate 
română, cari se interesăză de acestă ces
tiune și de sorta fiilor lor, vor face tot 
posibilul, pentru a evita asemenea disen
siuni, și de aceea, eu îmi void considera 
de a mea datorie, de a reprima (Aplause 
generale) încă în genuine acestă mișcare 
(Aclamațiuni și aplause prelungite).

Sebess Denes ia notă cu plăcere de 
răspunsul ministrului și îl rogă din nou 
să nu dea prea puțină importanță cesti
unei, de ore ce Românii din țâră fac 
agitațiune în străinătate. Camera ia la cu
noștință răspunsul.

Prin acesta ministrul*  unguresc al 
instrucțiunei declară dinainte, referitor la 
congresul din Budapesta, că va face să 
se simtă energica sa presiune în afacerile 
federațiunei și asigură, că va impune fe- 
derațiunei tutela sa, prin a o face să în- 
țelăgă, că nu va tolera acei pași ai fede
rațiunei, cari iîu-i plac și că își va consi
dera de a sa datorie, de a-i reprima încă 
în germinele lor.

Să considerăm precedențele și să ve
dem, cum federațiunea „Corda Fratres" și 
în special secțiunea română au meritat 
aceste amenințări din partea ministrului 
maghiar.

La 1898 se ținu la Turin primul con
gres internațional al studenților și se în- 

temeiă federațiunea „Corda Fratres". Atât 
congresul, cât și federațiunea, au un scop 
cultural și umanitar și nicidecum politic,și 
pentru-ca în acăstă privință să nu pătă 
rămâne umbră de bănuială, ătă ce s’a sta
bilit în congres: „Nous avons pour prin
cipe de rester absolument etr angers ă 
toute discussion politique ou religieuse pour 
ne pas compromettre notre initiative".

(V& urina.)

Turburările din Belgia.

Conform hotărîrei sindicatului mun
citorilor, alaltăerl s’a început greva gene
rală în Belgia. Socialiștii au ridicat ste- 
gul roșu.

Numărul greviștilor a fost alaltăerl 
deja numai în Bruxella 18,000. In Lut-- 
tich 15,000.

Guvernul a luat precauțiunea pentru 
a evita ciocniri nouă, cari de astă-dată 
amenință să ia un caracter mai grav, dat 
fiind numărul mare de manifestanțl, de 
cari vor dispune capii socialiști.

In Bruxella și în provincie s’au dat 
alaltăerl lupte sângerase în diferite cen
tre uvriere. Insurgenții sunt înarmați cu 
revolvere, cuțite, bâte, pumnale. Cavaleria 
încercând să șarjeze mulțimea, a fost pri
mită cu bolovani de piatră și cărămidi. 
Trupele îndârjite au năvălit în gona cai
lor asupra manifestanților și i-au risipit cu 
lovituri de sabie. Insurgenții au încercat 
un asalt asupra poliției. Jandarmii au fost 
împroșcățî cu vitriol. Armata făcând us 
de arme, a culcat morți la pământ un nu
măr mare de manifestanțl. Mulți au fost 
grav răniți.

Aspectul capitalei Belgiei e înfioră
tor. Pe tote stradele din centru se vede 
sânge. Mare parte din prăvălii sunt în
chise, cu oblonele lăsate. Localul poliției 
e păzit de un puternic detașament de 
trupe, în urma asaltului, pe care manifes- 
tanții l’au dat asupra lui. Printre bogătași 
și patronii fabricelor domnesce o mare paifiuu. iviuiLi reiuieu au parasir orașul. 
Șefii de uzini au concediat lucrătorii.

La Liege insurgenții, în număr de 
vre-o 3 mii, au dat năvală în cartierul 
comercianților. Au fost atacate cu pietrii 
prăvăliile și locuințele, spărgându-li-se a- 
prope tăte geamurile.

In Timeon s’au aruncat noptea bombe 
în institutul catolic; bombele esplodând, 
au pricinuit mari pagube. Lângă Gurcelles 
sîrmele telegrafice au fost rupte, erștîlpii 
tăiați fiind c.u ferestrae, au fost puși de-a- 
curmezișul pe șinele căii ferate.

SOIRILE DILEI.
— !î (16) Apiilie.

Fondurile districtului Năsăud sco
lastice și de stipendii și-au ținut adunarea 
generală ordinară în 20 Martie în Năseud, 
scrie „Revista Ilustrată". Președinte: Ge
rasim Domide, secretar: Dr. N. Simonu. 
Dintre obiectele dela ordinea dilei amin
tim, că s’a luat la cunoștință rescriptul 
ministrului școlelor, prin care a aprobat ale
gerea d-lui G. Domide de președinte al adu
nării generale și al comisiunei administrai 
tore, s’a ales membru în comisiunea ăd- 
ministratdre d-1 Iosif Lucchi, s’a primit re
gulamentul pentru încassarea didactrului 
la gimnasiu. Obiectul principal a fost fe- 
visuirea socotelilor de pe anul 1901. Din 
acestea scdtem următorele cifre: Venitele 
fondului școlastic au fost de 255.422 K. 
venitele fondului de stipendii de 41.409 
K. S’au cheltuit din fondul școlastic cu 
administrația 8216 K., cu susținerea gim- 
nasiului din Năsăud 43.965 K. cu susține
rea a 3 școle elementare 20,963 K., s’au 
plătit pensiuni și taxe de pensiuni 18.916 
K., interese după împrumuturi 3486 K., asi
gurări și imposite 3625 K., spese estra-or- 
dinare 156.154 K., S’au cheltuit din fondul 
de stripendii: contribuție la spesele de ad
ministrație silvanală 2503 K., spese de ad
ministrație 2324 K., imposite și asigurări 
2287 K., tangentă pentru internat 2400 K. 
stipendii și ajutore 14.904 K., tangentă de 

pensiune 192 K., spese estra - ordinare 
16.177 K.

Manifestul socialiștilor ungari. 
Partidul muncitorilor socialiști din Unga
ria a dat alaltăerl un manifest, provocând 
pe toți aderenții săi să participe activ la 
mișcarea pentru introducerea sufragiului 
universal în Ungaria. Conducerea partidu
lui a început mișcarea deja cu diua de 
eri. Vor trimite o adresă dietei și vor 
desfășura cea mai mare agitațiune în 
afară de parlament pentru sufragiul uni
versal.

Anularea mandatului din Deșiu. 
Curia a anulat mandatul deputatului Er
nest Daniel jun. din motiv, că acesta era 
minor. La desbatere a fost present și fiș- 
panul comitatului Solnoc-Dobâca.

Emke. Comitetul societății culturale 
maghiare din Ardeal, și-a ținut adunarea 
ordinară lunară în diua de 12 Aprilie în 
Clușiti sub președința contelui Beldi Akos. 
în luna Martie s’a încassat 19.743 cor. In- 
trega avere la finea lui Martie face 2.768.282 
cor. 33 b. S’au înscris 38 de membrii fun
datori și 338 ordinari.

Alegerea dela Abrud. Eri s’a făcut 
alegerea la Abrud. A fost ales Rosenberg 
cu 138 voturi contra lui Legrady, care a 
întrunit 18 voturi.

Diplomat rechemat. Agentul diplo
matic al Serbiei la Sofia, I. Gjaja a fost 
rechemat și pus la disposițiunea guver
nului.

Mortea lui Zuhdi-pașa. Ministrul 
instrucțiunei publice turcesc, • Zuhdi-Pașa, 
a încetat din viăță în urma unei pneumonii.

Jidovii din România. Coresponden- 
tullui„E—k“ din Clușiu spre a ilustra legi
timitatea legei meseriașilor, pune la dispo- 
siția numitului diar maghiar o statistică 
instructivă, culesă din isvore oficiale, din 
care reiese câte ființe parasitare de legea 
mosaic-ă se dau drept industriași în țera 
* A... »«.• UJ uctijîvjLÎ OUut îri
Iași 896 meseriași români 2563 jidani, Tul- 
cea 1229 R. 460 J. Galați 2009 R. 1064 
J. Constanța 248 R. 107 J. Botoșani 887 
R. 1569 J. Piatra-N. 957 R. 739 J. Foc
șani 780 R. 623 J. Roman 563 R. 692 J. 
Bacău 173 R. 509 J. Dorohoiu 280 R. 
465 J. Fălticeni 165 R. 509 J. Suma 8187 
R. 9380 J. Corespondontul releveză cu 
mulțumire, că legea meseriașilor nu este 
îndreptată contra industriașilor săcui.

Demonstrație cmt.raliii Vazsonyi. 
Jupanul Vazsonyi a sosit Vineri sera în 
Oradea-mare, ca să țină o conferență la 
clubul comercial. La gară i-au eșit spre 
întâmpinare câți-va jidovi, de altă parte 
se adunase și o mulțime mare de omeni, 
cari la sosirea trenului au început să-l 
huiduescă pe Vazsonyi. Cu mare greutate 
s’a putut strecura printre demonstranți, 
cari l’au urmărit cu fluerăturile lor pană 
la hotelul „Vulturul negru", unde au spart 
și câte-va ferestri. A trebuit să intervină 
poliția.

Un cane turbat. în Clușiu a muș
cat 2 persone, cari au fost trimise la ins
titutul antirabic din Budapesta.

Furtună cu tunete și trăsnete în 
Aprilie. Din Clușiu se scrie, că eri în 15 
Aprilie pe la amiadi a isbucnit în acel 
oraș o furtună în totă puterea cuvântului 
cu tunete, trăsnete și pldie cu petră. In 
scurt timp s’au umplut canalurile de apă 
și pe strădile Clușiului era o adevărată 
inundație. De așa o furtună, în postul 
Bascilor, nu-și aduc aminte nici cei mai 
bătrâni omeni. Despre o asemenea furtună, 
însă în proporții mult mai mari, se scrie 
și din Berlin, cu data de alaltăerl. Furtuna 
din Berlin a fost împreunată cu rupere 
de nor.

„Cu plăcere ridic acest pahar". In 
diua de 6 Aprilie a avut loc în Deva în- 
mormânterea lui Sava Borha, fost asesor 
la scaunul orfanal. La mormânt pastorul 
reformat (?) din Deva a ținut un discurs fu
nebru, în care a făcut mari elogii răposa
tului pe tema, că deși (!) era Român, to

tuși era bun „patriot". Pastorul și-a termi
nat discursul cu următorele cuvinte: „Pen
tru sănătatea unui asemenea om, cu plă
cere îmi ridic paharul". — Pastorul calvin 
deprins fiind cu acestă frasă dela botezuri, 
nunte și ospețe luat gura pe dinainte și a spus 
un refren de toast la o ocasiune așa de 
tristă.

Un cutremur de păment îngrozitor 
s’a produs la Irkusck în Siberia. 'Zgudui
turile au fost numerdse. Multe case au 
suferit stricăciuni. Din norocire nu e nici 
o victimă omenescă.

0 pledoarie interesantă,.
(Discursul d lui Delavraneea în procesul 

Caragiale-Caion).
Urmare.

Domnilor, o primă dovadă vi-s’a fă
cut prin deposițiile d-lui Stoenescu. D-sa 
a regretat calomnia adusă lui Caragiale 
prin „Revista Literară". Să nu se credă 
d-1 Stoenescu micșorat de regretele es- 
primate. Regretele onoreză o conștiință 
surprinsă și repară greșela, pe care fără 
voie a comis-o. D-sa v’a mărturisit, că în
dată ce-a audit, că amicul meu Caragiale 
a intentat acțiunea în calomnie, a cerut 
dovedile acusațiunei colaboratorului și 
primului său redactor. — Eu sper, că d-1 
Stoenescu regretă și că a avut un ase
menea prim-redactor. — Și dovedile ce 
i-s’au adus au fost aceste două foi, tipărite 
cu litere kirilice, pagina cu titlul pretin
sei opere a lui Kemeny și paginile 74 și 
75, ca și cum ar fi fost rupte de pe la 
mijlocul operei, pe care afirma, acest 
Caion, că o posedă ca un esemplar rar, 
decă nu și unic. D-1 Stoenescu v’a spus 
de ce paginele acestea n'au resistat la 
prima cercetare, și, ca urmare neapărată, 
d-sa a suspendat pe falsificator din atri- 
buțiunile de prim-redactor al „Revistei 
Literare", pănă-ce justiția se va pronunța. 
D-sa a și publicat în fruntea Revistei 
acestă hotărîre. Ar fi destul, în lipsa in
culpatului, să vă atrag atenția asupra do
cumentului falș și să vă cerem osîndirea 
lui legală și pe deplin meritată. Totuși, 
domnilor, să-mî permiteți a vă da tdte 
dovedile acestei revoltăldre calomnii, ca 
d. oo pronunțați HocisilinG.il CllVOllită,
întemeiațl mai mult pe probele ce vom 
desfășura, decât pe faptul, că îndrăsnețul 
calomniator n’a avut respectul, datorit 
justiției, d’a se presenta înaintea d-vostră.

Să încep cu partea finală a (calom
niilor. Cu a doua calomnie, ce ni-s’a adus 
în fața juraților și a publicului din acestă 
sală, când îndrăsnețul acusat a afirmat, 
că furtul literar s’a săvîrșit din opera lui 
Tolstoi „La puissance des tenebros".

De acăstă nouă calomnie nu ne-am 
plâns justiției. Am pută să trecem peste 
noua dovadă de perversitate și să ne 
oprim numai la primele articole publicate 
în „Revista Literară". Der nu, domnilor, 
voim se spulberăm tote clevetirile, tote 
acusațiunile, tote calomniile, pentru-ca de- 
cisiunea ce veți pronunță, să fie înteme
iată nu atât pe imprudența evidentă a acu- 
satului, cât pe dovezile ndstre sdrobitbre. 
Am fi putut se ne restrîngem la prima 
calomnie, pentru care fusese adus înain
tea justiției, dâr preferim întregul câmp 
de calomnii, fiind convinși, că nimic nu 
va resista desăvârșitei ndstre dreptăți.

Acest Caion aflând — și nu-i era 
imposibil — ($i d-1 Caragiale după două 
luni de muncă a strîns tote dovedile le- 
legale și științifice cu care să convingă 
justiția și opinia publică, că o dramă un- 
gurescă „Nenorocul" este o invenție, că 
traducătorul Bogdan nu esistă, că Ungurii 
n’au avut un autor dramatic Istvan Ke
meny și că documentele publicate sunt 
un falș.... de spaimă.... a schimbat tactica. 
A scos o revistă „Rodica" numai în ve
derea procesului — și fiți siguri, că va 
înceta după resolvarea procesului — și în 
acestă revistă a recunoscut, sub propria 
sa iscălitură, că Kemeny este o invenție, 
că tot ce a scris este o minciună, că tot 
ce-a plăsmuit ar fi o czirsă întinsă lui Ca
ragiale, de temă, că la ori-ce alt-fel de 
critică Caragiale n’ar fi răspuns. O cursă?... 
Ce fel de cursă?.... Și de ce o cursă?....
Cursă... Kemeny? Cursă... Bogdan ? Cursă... 
opera „Nenorocul", după cari ar fi plagiat 
Caragiale? Der în sfîrșit, cum ar esplica 
documentul cu litere kirilice?...

Acestă cursă.... cui fusese întinsă?.... 
D-lui Stoenescu?... Nu, domnilor, nu e 
vorba despre o cursă, ci despre un falș, 
în scop d’a calomnia și veșteji, prin mij- 
ldce necinstite, pe una din cele mai lu- 
ininose figuri literare. In pornirea lui de
plorabilă a combinat tote mijldcele, tote 
aparențele, — și, ura și invidia decrepitu

HocisilinG.il
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lui moral, fatal au ajuns la cel din urmă 
grad de perversitate: la concepția unui 
volum imprimat cu litere kirilice. Oând 
și-a vScjut însă tdtă clădirea infamiei spul
berată de dovedile ndstre, araețela .vino
vatului prins l’a făcut să declare, în șe
dința trecută, că Tolstoi a scris o operă 
sub pseudonimul de Kemeny, că Kemeny 
e Tolstoi, că „Nenorocul" este „La puis
sance des tenăbres", că „Năpasta" lui Oa- 
ragiale este. .. . regret, că trebue să pro
nunț cuventul.... furată după „La puis
sance des tenăbres".

Din ședința trecută, audind o ase
menea imprudentă apărare, am fi putut să 
nu consimțim la amânarea procesului; am 
fi putut să invocăm art. 296 din Codul 
Penal și să impunem acusatului probele 
prevădute imperios de lege — singurile 
permise — hotărîrî judecătoresc!, acte au
tentice, înscrisuri scrise și subscrise, ce ar 
emana dela Caragiale ; — der am renun
țat la acest drept al nostru și am desle- 
gat pe acusat de acestă obligațiune le
gală, consimțind, în interesul unei largi și 
luminose justiții, să aducă „La puissance 
des tenăbres" tradusă și legalisată de mi
nisterul de externe. Am primit tot.- Nu 
am voit să-l strîngem în asprimea dreptă 
a legei. Der eram siguri, că astădl nu va 
veni cu traducerea, bănuiam chiar, că va 
trimete un certificat medical, prin care să 
se constate, că sufere de „influență" cu 
repercutări nervose. Nu-1 puteam împe- 
deca d’a se bolnăvi, der eeea-ce ne-a stat 
prin putință, am făcut: am tradus noi 
drama lui Tolstoi și am legalisat traduce
rea la ministerul de esterne. încredințăm 
Curței textul frances, traducerea româ- 
nescă și drama lui Caragiale.

Dela început facem o declarație. Nu 
ne vom servi în desbaterl de esemple 
ilustre. Nu vom invoca nici ceea-ce s’a 
invocat bună-oră pentru o glorie a Fran- 
ciei, pentru Moliăre, relativ la drama sa 
„Don Juan", inspirată din subiectul simi
lar tratat de Spanioli și de Italieni. Nu 
simțim nevoia nici unei pilde istorice. 
Primim ca să ne judece Curtea din com
parația severă a acestor două opere.

In subiect nici o asămănare posibilă. 
In spiritul general, afirm, că acești au
tori, Tolstoi și Caragiale, pornesc dela 
două inspiration!, cari - se esclud una pe 
alta. Lume deosebită — deși țărani și ță
rani; suflete deosebite, contrarii; porniri 
profunde, der diametral opuse. „La puis
sance de tenebres!" Infiorătorea putere a 
întunecimii! Consciințe distruse, bigotism 
orb, abis al besnii 1 Credință, crimă, cru- 
dime, nesimțire, lacrimi.... și nimeni nu-și 
dă seina de ce face, de ce vre: crimele se 
săvîrșesc de cei cari nu vor să le săvîr- 
șescă; și cei cari vor crimele, nu le-ar să- 
vîrși. In acestă genial-monstrudsă epopee 
a crimei, se invocă imagina divină a lui 
Christ și crucea se pune de ucigași pe 
pieptul victimelor. Religie și nelegiuire! 
Ce asemănare ar fi posibilă cu drama lui 
Caragiale? Nici una. Caragiale nu se 
ocupă de întunecimea minții. Aci o fe
meie de-o voință extraordinară în servi
ciul dreptăței, vre cu ori-ce preț, să des
copere și să pedepsescă pe asasinul pri
mului său bărbat. Anca e tdtă drama. In 
înverșunarea ei d’a descoperi crima, con
simte să se mărite cu acela, pe care-1 bă
nuia. că e ucigașul. în scop d’a descoperi 
teribilul adevăr. Conflictul psichologic, 
de-o emoțiune profund tragică, nu urmă- 
resce, dela început și pănă la isprăvit, 
decât un scop: justiția!

(Va urma )

Mărturisirea Ini Htilsner.
Mai deunădi adusesem scirea după 

un diar din Viena, că omorîtorul de fete, 
jidanul Htilsner, ar fi făcut mărturisiri im
portante, vădend, că liberarea promisă lui 
•cu ajutorul coreligionarilor săi, tot întârdie. 
'Organul alianței israelite „N. Fr. Pr.“ s’a 
grăbit atunci a desminți svonul. Acuma 
se depeșeză din Praga cu data de 12 
Aprilie diarului „D. Z." din Viena urmă- 
tdrele: Instanțele judecătorescl se ocupă 
cu așa numitele mărturisiri ale lui Leo- 
'pold Htilsner pe car! le-ar fi făcut în in
stitutul corecțional din Pankratz și pe 
•bas a cărora s’a deschis o anchetă. Așa 
a fost chemat la judecătoria din Neu- 
Bydzov cunoscutul martor dela procesele 
■din Kuttenberg și Pisek și amic al lui 
Htilsner, Franz Wessely, care se află în 
servicifl la măestrul Stransky din același 
•oraș. La judecătorie i-s’a presentat o ci
tație dela tribunalul din Pisek și i-s’a dat 
suma necesară pentru a pute călători pănă- 
acolo, ca se fie ascultat.

Din acestea se vede, că mărturisirile 
lui Htilsner trebue să fi fost fdrte impor
tante, căci după un simplu svon, tribuna
lul nu ia măsuri atât de seriose. Curiosi- 
tatea publicului, de-a vede desfășurarea 
lucrurilor în acăstă afacere, este fdrte le
gitimă.

Piețele române.
Din raportele consulare austro-ungare 

aflăm următorelele asupra mișcării comer
ciale din România:

In România s’au înființat în anii din 
urmă, ce e drept, multe fabrici, cu tdte 
acestea însă mărfurile textile, de fierărie, 
sticlărie, galantărie și manufactură, pre
cum și hainele gata se bucură de mare 
trecere. Firmele ndstre de esport — spun 
citatele raporte — ar pute face bun de
ver cu haine gata de dame, pălării de filț, 
posomanterie, pielărie, fructe de sud și cu 
articoll textili și de fierărie.

Ar fi necesar însă să nu se încredă 
tote numai representantului din respectiva 
localitate, ci esporteurii să între în con
tact direct cu cumpărătorii. De asemenea 
ar fi de dorit de a-se satisface și cererea, 
ca marfa transportată la locul destinat 
(scutită de taxa de transport și emballage) 
să fie socotită în lei.

Dela crisa din 1899 s’au slăbit for
țele financiare chiar și a claselor mai 
bine situate, așa că adl mărfurile mai 
eftine au căutare mai mare, decât celea 
de lux, pentru cari, se înțelege, și vama 
este mai mare.

Vice-consulul din Berlad recomandă, 
ca firmele de esport să ceră de repețite 
ori informații asupra mușteriilor, cât și 
asupra representanților lor, apoi să se 
fixeze esact în contract condițiunile și cu 
deosebire competența judecătorescă pen
tru cașuri de litigiu, să se ceră polițe des
pre mărfurile transportate, să nu trimită 
mușteriilor prea multă°marfă, pentru-că și 
crisa amintită a fost consecința îngrămă- 
direi mărfurilor.

Oapabilitatea de cumpărare a publi
cului român este în proporțiune cu re
colta, de aceea firmele ndstre de esport 
— spun raportele consulare — ar face 
bine să se intereseze prin Maiu și Iunie 
despre starea semănăturilor în România.

Raportul anual al viceconsulului din 
Constanța, constată, că în timpul crisei es- 
pirate piața de acolo s’a curățit de ele
mentele dubiose. Agențl vrednici de în
credere sunt în abundanță în acel oraș.

Dealtminteri pe piețele mai de frunte 
românesc!, ca Bucurescl, Craiova, Iași și 
Brăila museul comercial r. ung. are expo- 
situri (agenții).

Consulatul din Craiova raporteză, că 
în conscripția aeelui consulat funcționeză 
fabrici de salam și fac bun dever, fiind
că în rîmătorii din România găsesc material 
eftin și bun, er productele fabricelor se 
bucură de scutire vamală. Salamul din 
Ungaria, care cu câțî-va ani înainte do
mina piețele românesc!, s’a scumpit în 
urma vămii și nu-1 mai caută, decât gur- 
mandii, cărora adesea li-se dă marfă ro- 
mânescă în loc de cea ungurescă. In frun
tea fabricelor române sunt puși de altfel 
măcelari unguri în tdtă circumscripția con
sulatului, cu deosebire în Craiova și Rîm- 
nicu Vîlcei. Se prepară și jambdne (șunci), 
acestea însă nu sunt așa bune, ca celea 
din Praga seu Cașovia.

Producțiuni și petreceri.
Inteligența română din Ernot și jur 

va aranja o petrecere la 29 Aprilie st. n. 
(a treia 4*  de Pasc!) în sala hotelului 
„Central" din Ernot. Comitetul aranjator: 
Aron Gerasim, prot., președinte. loan Han- 
drea, preot, v.-președinte. Alexandru Mol
dovan, propr., cassar. Alexandru Crăciu- 
nean, propr., secretar. Alexandru Varadi, 
propr., controlor. începutul precis la 8 dre 
sera. Prețul de intrare: de personă 1 co
ronă 20 bani; în familie de personă 1 co
ronă. Venitul curat e în favorul școlei 
greco-catolice din loc. Suprasolvirile se 
primesc cu mulțămită. N. B. Ou. familii 
sunt rugate a-se îngriji de mâncări.

Proprietar: I)r. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.

— Corul bis. rom. gr. or. din Lipova 
învită la concertul împreunat cu repre- 
sentațiune teatrală și cu petrecere de joc, 
ce se va ține în sala hotelului „Ragele 
Ungariei", Luni a doua di de Pasci, 15 
(28) Aprilie 1902. începutul la 8 dre sera. 
Intrarea cu bilete: rînd 1 — 2 60 cr., rînd 
3—5 50 cr., rînd 6 - 9 40 cr., loc de stat 
25 cr., de persdnă. Venitul curat este des
tinat pentru fondul corului, din care se 
vor cumpăra haine „Călușerilor". Supra- 
solviri se primesc cu mulțămită și se vor 
chita pe calea publicității.

abonam^

LA

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

s'a deschis nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

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

cordne, pe șese luni 12 corone, pe trei luni 
6 cordne, 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 faee mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 16 Aprilie. Deputatul 

Meltser a respins în ședința de as- 
tăcjl invectivele lui Werner relativ 
la cărțile didactice săsesc! espri- 
mându-ș! îndoiala, că pe acestă cale 
s’ar pute cultiva buna înțelegere în
tre naționalități Wlassics pune în 
vedere censurarea severă a cărților 
didactice. Kossutliistul Nessi cere în
chiderea institutelor respective. Slo
vacul Kollar respinge acusările lui 
Berczal relative la panslavism.

Budapesta, 15 Aprilie. Curia a 
respins petiția prin care s’a contes
tat mandatul lui Valasek (slovac).

Viena, 15 Aprilie. Sarafoff s’a 
aflat pănă alaltă-eri aici și se c|ice, 
că el a fost în tractări cu consula
tul rusesc în privința agitațiunilor 
bulgare din Macedonia.

Briixella, 15 Aprilie. Regele a 
plecat erl la Ostanda. Numerul gre
viștilor este de 200,000. S’a format 
un comitet de apărare publică, care 
înroldză pe fie care cji mii de cetă
țeni. La Gând și Anvers soldații au 
demonstrat, cântând Marsiliesa și 
fraterni sân d cu lucrătorii. Agitatorii 
amenință cu revoluția, decă guver
nul nu va ceda în timp de opt 
4>le.

Loildra, 15 Aprilie. Lui „Daily 
Mail“ i-se anunță din Pretoria : Con
ducătorii buri au conferit acjl cugu- 
vernorul Milner din Caplaud. A luat 
parte și Kitchener. Propunerile Bu
rilor le va trimite Milner Iui Cham
berlain.

Un funcționar din ministe- 
riul de răsboiu a declarat, că spe
ranțele de pace cresc și cât de cu
rând se pdte aștepta subscrierea 
păcii.

NECROLOG. întristați!: Agapia Ciura, 
Alexandru Ciura, Maria Aizer, Preotul 
Alexandru Ciura cu fiii. Simion și Iulia 
Ciura cu fiii, Amalia I. Ciura cu fiii, Iose- 
fina Ciura, Ion și Maria Bălescu, Petre și 
Elena Faur cu fiii, Theodor Rudeanu, Aurel 
Rudeanu și Agapia Codreanu, au durere 
a vă face cunoscută pierderea prea iubi
tului lor soț, tată, ginere, frate, cumnat și 
unchiu I. Aureliu Cinra, Farmacist, ca
valer al ordinului Corona României în 
etate de 61 ani încetat din viață la 31 

I Martie a. c. orele l3/4 noptea. Ceremonia

funebră a avut Ioc Luni 1 Aprilie st. v. 
a. c. orele 3 p. m. în casele din Str. Berzei 
No. 70, de unde cortegiul a pornit la ci
mitirul Șerban-Vodă (Belu).

Diverse.
Unde se găsesce mai mult aur? 

Credința generală e, că Alaska și Klon
dike posedă cele mai bogate gisemente de 
aur, oă ele sunt terenurile aurifere prin 
excelență. Acestă credință e combătută din 
nou, pe base statistice, de cătră directorul 
monetăriei Statelor-Unite ale Americei de 
nord.

După acestă statistică, țâra cea mai 
bogată în aur e Colorado. Și etă de ce: 
în anul trecut din minele din Colorado s’a 
extras aur în valore de 29 milione dolari, 
pe când în apelași interval Alaska și Klon
dike, n’au dat aur, decât In valore de 24 
milione și jumătate.

Se asigura, că și alte state ale Ame
ricei — lucru ce nu e cunoscut de multă 
lume — posedă o mare bogăție în aur.

In primul rend, după Colorado, e Ca
lifornia, cu o producțiune anuală de aur 
în valore de 15.730.700 dolari; urmâză apo 
Dakota de sud, Montana, Arizona, Utah 
Nevada și Idaho — state a căror produc
țiune anuală variază între 6.601.800 și 
2 273.900 dolari. Pe lângă acesta, bogăția 
în aur a acelor țări, cresce mereu. In total 
ele au produs în anul 1901, cu 5 milione 
și jum. dolari mai mult aur, decât în anul 
1900.

Producțiunea artificială a ploiei. 
— Nisce experiențe de producțiune arti
ficială a ploiei prin electricitate, au fost 
făcute de curând în Japonia, în localul 
prefecturei dela Tukushima.

Nu avem încă informațiun! precise 
asupra sistemului întrebuințat; însă resul- 
tatele au fost forte frumose.

Operațiunile au început la 11 ore săra, 
pe un timp forte frumos și pe care apara
tele îl arătau, că o să ție multe dile astfel.

înse etă, că a doua-di dimindța, pe la 
9 ore, se formăză repede nisce nori și cu
rând începu să cadă o ploie abundentă, 
care ținu pănă sera, cu ore-carl intervale 
de încetare.

Suprafața udată de acâstă ploie se în
tindea pe mai mulți chilometri în jurul 
punctului, unde erau instalate aparatele de 
experiență.

Marfă bună și forte ieftină. Acesta 
este principiul Societății fiumane pentru 
import de cafea, care prin faptul, că vinde 
și în detail, oferă on. public ocasie de a 
se aprovisiona cu cafea și ceaiu direct dela 
isvor, care aduce o economie de 20—30 
procente.—5 klg. Guba cafea forte fină 
16-50 cor., 5 klg. Soerabaja diferite sor
turi cu 19-16 cor. trimite libere de vamă 
și franco societatea fîumană pentru im
port de cafea, care s e bucură de un re
nume bun.

Cura băilor de burueni depurative 
„Dinșoreanu**  Bloesci. Gu acestă cură 
ușdră de aplicat și de urmat se pdte res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijldce. La cașuri grave, unde 
mdrtea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pdte da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pdte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din Brașov, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirite este a se mai adauge 

pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Cărți de rugăciuni și predici.
Anghira Mântuirei, cărticică de 

rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
eufletâscă Ediț. IV. corectata. Gherla. Pre
țul unui es. în păreți tari colorați 70 bani.

10 b. porto.)
Mărgăritarul Sufletului, carte de 

rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiunea IV. Gherla. 
Conține peste 343 pag. Legată costă 1 cor. 
(4- 10 b. porto).

Micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani (-J- 5 b. porto).

Carte (le rugăciuni, cereri și 
laude intru onorea Preacuratei Feciore 
Maria pentru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-[- 5 b. porto).

Cuvântări bisericesc! scrise de Ion 
Papiu Tom. III Preț. 3 cor. pl. 20 b.

Cuventări bisericesci de loan Pa
pi’»: tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericesci acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste an Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători. Fiă-eare 
tom separat costă 3 cor (pl. 10 b. porto)

Predici pe t6te Duminecile și 
sărbătorile de peste an, V<1. I. de Em. 
i lefter eseu, cunoscut atât de bine în cercu- 
r ie românescl din numâros.-le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-J- 20 b por.)

Predici pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de V. Christ'’. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1.60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Cuvântări funebrali și iertațiuni pentru 
3 ferit5» ca1 se de morte, de loan Papiu 
Preț. 3 cor. pl. 30 b.

Cuvântări bisericesci pre serbătorile de 
preste an scrise de loan Papiu. Preț. 3 
cor. p'. 30 b. porto.

Cuventări funebrale și iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mărte, în
tocmite de loan Popi i. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 corone (-[- 20 b. porto.)

Căria pentru comercianta 
și funcționari de bancă:

Introducere in contabilitate șl 
contabilitatea in partidă simplă, de 
1. C. Panțu. O cart-» bună pentru a învăța 
eu ușurință contabilitatea Pagini I-VUI 
4- 213. Preț 4 2 cor (4~ 20 b. p.)

„Curs complet de corespondența 
comercială" de /. G'. Panț-„ Conține

modele de circulare, scrisori de informațiunl, 
recoman iațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și espedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede, cupone etc. Prețul 3 cor. 20 b. 
(4- 20 b. p.)

Al doilea capitol din contabili
tatea duplă, de I. C. Panțu. Acâstă bro
șură conține: afacerile de credit cambial 
gi afacerile de bancă. Prețul broș. 2 corone 
(4- 10 bani porto).

Procent, Promit, 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. (4~ 10 b. porto.)

Un capitol din Contabilitatea du- 
ulă de 1. C. Panțu. Tractâză principiile con
tabilității duple ilustrate cu diferite esem
ple. Prețul 1 cor. (4- 10 b. p.)

„Caractere morale, esemple și sen
tințe uclese din istoriile și literaturile po- 
porelor vechi și moderne“ de loan Popea. 
Prețul cor. 2.50 (cu posta cor. 2.70.) Pen
tru România 3 Lei, la care este a se adauge 
și portul postai.

Cursul la bursa din Viena.
Din 14 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4°/0...................119 90
Renta de corone ung. 4°/o - • • 97.55 I
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 • 120 50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2"/q- 100.65 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.50
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii..................... 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 165.— 
Renta de argint austr....................... 101.60
Renta de hârtie austr......................... 101.40
Renta de aur austr.............................. 120.35
LosurI din 1860...................................152.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 96
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 691.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 675.75 
NapoleondorI......................................19.09
Mărci imperiale germane .... 117.37 
London vista.................................  240.32
Paris vista . ■..................................... 95.57
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 99.50
Note italiene..................................... 93.40

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

cassar la „Sătmăreana" insti
tut de credit și economii, societate 
pe acții în Seini (Szinervâralja) se 
publică concurs cu termin pănă la 8 
Miiu a. c.

Venitele sunt:
Salar anual 1200 corbne, care 

— după definitivare — se va spori 
cu 10% anual pănă la suma de 1600 
corone.

Tantiemă statutară.
Este a se documenta absolvarea 

unei șcdle comerciale și vor fi pre
feriți cei-ce au și praxă.

Cassarul ales va depune o cau
țiune în numerar egală salarului și 
se va definitiva în postul seu după 
un an serviciu de probă

Seini, 12 Aprilie 1902.

Nr. 84—9( 2. '

Escriere de concurs.
In sensul conclusului luat la p. 

6 a protocolului adunării generale 
din 31 Martie 1902, a institutului de

credit și economii. „Fortuna" socie
tate pe acții în Rodna-veehe, prin 
acăsta se esurie concurs la postul de 
controlor-contabil cu terminul de 6 
Maift 1902 pe lângă salar anual de 
1000 cor. solvinde în ratei un ari egale 
postcipative din cassa institutului. 
Acest salar după ciclu de 3 ani, dela 
4iua alegerii, se va ridica la suma 
de 1200 cor. anual •

Dela concurență se recere se do- 
vedăscă pe lângă sciința perfectă a 
limbei române și aceea că au ab- 
absolvat o școlă comercială cu suc
ces și între cei egali vor fi preferiți 
cei-ce vor avea și alte rec imandații 
că au practisat uude-va cu succes 
și purtare bună.

Alesul va trebui se aibă a-ții, 
ori cauțiune de 1000 cor., ori docu
mente de valbre ori cavenți siguri 
pe timpul cât va fi în snrviciul ins
titutului.

Din ședința direcțiunei institu
tului de credit și ecenomii, societate 
pe acții „Fortuna" ținută in

Rodna-veehe, la 5 April 1902, 
Președintele.- Secretar.

Panifiiiu Grapini m. p. Nicolau Mureșian m. p.
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Jahsii patente 

de lemn 

în diferite colori, cu 

ulei, fiin poleite, din 

lemn resonanț.

Balete de fergstri 
din vergeluțe de lemn 

și diferite țesături
Grandl, Damast, Wat 

terproof, cele mai 
nouă mostre

Liferâzâ ieftin și montate gata.
Servatius & Graef.

Brașov.
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Cursul pieței Brașov.
Diu 15 Aprilie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vând. 19.02
Argint român. „ 18.40 w 18.44
Napoleond’orL „ 19.- 51 19.10
Galbeni „ 11.30 n 11.40
Ruble R sescl „ 126.— n 127.—
Mărci germane „ 58.50 n —
Lire turcescl „ 10.72 n —.SI
Scris, fonc. Albina 5n/0 100.— » 101.-

,V\V°GR4^
Numai marfă pi’osp&tii garantată solida și elegantă.

W* P r ă v ă § 2 e nouă!
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A. Muresiaou
Brașov, Tergwî finului Nr. 30.

Acest stabiliment este prove(Jut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și hind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a puth esecuta on-ce 
comande cu promptitudine și acurateță. precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT Șl COLORI.

CĂRȚI DE SCI.INȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STATVTZ _

FOI PERIODICE.
bilbteTF visită

DIFERITE FORMATE.

PROGRAME JXEGANTE.BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE HMTĂ
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

A&'vSmiiMa.
Comandele eventuale 

tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le. adresa la

Tipografia A. MUHEȘIANU, Brașov.
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Cel mai ieftin deposit de încălțăminte

De6re-ce am primit quantitățl forte 
mari de încăițăminte pentru dame, bărbați 
și copiii în fasănele cele mai nouă, din 
fabrice le cele mai renumite, Karlsbad, 
Viena, Paris și Pesta etc.

Fiind prăvălia mea prea mică pentru 
așa colosală quantitățl, sunt silit 

a vinde fote mărfu
rile cu [prețuri iefti

ne de msrare !
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Pentru Bărbați:
e s mp e Oe va- s, 

rautat sol d .
cu i eseț d« v.cs 
fanțbt solid .

bocanci de v.cs solid 
gaioșate cu Rd s- lid- 4.3 1 
bocanci de iufr galb. 4 n0

DrII, dela 9j cr. n sus. Ghete

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sowv&C'e-, in Iotă măvi/mea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
fl RESTAURANTE.PRETURI-GURENTE ȘI DIVERSE

BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul
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Gems
n

de mânuțe
de piele galbmă de

gems ou nasiU'I . .
pentru copii dela 60 cr. în sus.

ce*

îl

Pantofi
Co«»#«i»a8e Ia ni&sură se efeetueza promt și cu mare acurateța.

mici

L D. AVRIGEANU 
DEPOSIT și CONFECȚIOE de ÎNCĂLȚĂM1HTE, 

Brașov, Strada EBorțS3 nr. 34, Ia trei stele. *%
C'V^OW--—
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Tipografia A. Muroșiauu, Brașov.


