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încă odată, ce vrea Apponyî ?
Noul c|iar cotidian maghiar, ce 

apare de la începutul anului curent 
în Brașov, „Brassoi Hirlap“ se ocupă 
în numerul seu de eri c’un articol 
al foiei nâstre, relativ la dorințele 
și pretensiunile naționale, ce le are 
contele Apponyi față cu armata co
mună.

ț)iarul maghiar, de care vor
bim, pare a fi fost înființat aici la 
dorința și la inspirațiunea contelui 
Apponyi, cu scop de-a propaga teo- 
riele patriotice ale acestuia între 
Sași primo loco, apoi între Români. 
Pentru a puth resbi mai ușor cu 
ideile sale, susțiitorii și conducătorii 
acestei foi maghiare și-au propus de 
a-se folosi de un limbagiu și în ge
nere de-o atitudine mai urbană. 
Pănă acuma „Br. Hirl." a rămas 
credincios tacticei, ce șl-a ales’o, 
de unde vine, că și în răspunsul ce’l 
dă aeji Ziarului nostru, păstreză un 
ton cuviincios, evitând de a urma 
obiceiului dominant în pressa ma
ghiară și de a îndrepta a priori 
Dumnefieu scie ce suspițiuni și acu- 
sațiunî contra năstră.

Din causa acâsta ne și grăbim 
a replica la observările, ce le face 
„Brassoi Hirlap“ asupra articolului 
nostru amintit, pentru a lămuri pu
țin căușele marei divergențe de pă
reri dintre noi în ce privesce ces- 
tiunea limbei în armată.

Seim înainte, că nu ne vom în
țelege, fiind-că în acesta cestiune 
una doresce Apponyi ca representant 
al nisuințelor de contopire și al ideei 
statului național maghiar și alta do
rim noi, ca unii cari nisuim pentru 
validitarea principiului egalei îndrep
tățiri naționale.

înainte de a observa ceva la 
afirmările fiiarului maghiar brașovăn, 
irebue să constatăm, că n’a înțeles, 
ori s’arată numai a nu fi înțeles ce 
am susținut noi în fond și în ce 
constă divergența de opiniune și de 
convingere, căreia i am dat espre- 

siune atunci, când am combătut ca 
periculose pentru unitatea și dis
ciplina armatei pretensiunile șovi- 
niste ale contelui Apponyi.

Totă argumentațiunea sa și-o 
basăză „Brassoi Hirlap“ pe o pre
misă falsă. Nu a susținut nici-odată 
cjiarul nostru, că „n’ar afla cu cale 
ca în regimentele ungare să fie ofi- 
cerl maghiari", cum fiice numita 
fbie. Susține însă Apponyi înfaimo- 
sele puncte ale pretensiunilor sale, 
— în deplină contrafiicere cu tradi- 
țiunea și practica observată pănă 
afil în sinul armatei comune — că 
nu e bine și cu cale să esiste și 
mai departe regimente ungare cu 
limba regimentului română, serbescă 
ori germană, ci să se ia tote măsu
rile ca limba regimentului să fie, pe 
cât numai este cu putință, la tote 
regimentele din Ungaria cea ma
ghiară.

Ce însemnă acâsta alta dăcă nu 
maghiarisare forțată prin'mediul ar
matei comune? Ore nu este maghia
risare forțată când Apponyi cere și 
aștâptă dela administrația centrală 
de răsboifi, ca la împărțirea cercu
rilor de întregire să evite cât nu
mai se pote înființarea de regimente 
compuse esclusiv său în preponde- 
ranță de soldați de naționalitate ro
mână,. germană său slavă?

Ba Apponyi merge pană a cere 
ca printr’un ordin al Maiestății Sale , 
contingentele de recruți să fie dis- 
colate la diferitele regimente astfel, 
ca în mod artificial să se pătă for
ma cât mai multe regimente ma
ghiare. Cam cum s’a întâmplat la 
organisarea și împărțirea cercurilor 
electorale pentru a face posibilă 
domnirea absolută a minorității asu
pra maiorității!

A pretinde să nu fie oficeri ma
ghiari în regimentele din Ungaria 
ar fi o absurditate. Nu este însă 
nici-decum absurd a combate pre- 
tensiunea nejustă a lui Apponyi, ca 
dintre cetățenii acestui stat să nu 
potă fi în aceste regimente oficeri 

decât numai aceia, cari sciu ungu- 
resce.

Când odată limba oficială a ar
matei e cea germană ce scop ar 
p .te avă acea sîlă de a sci ungu- 
resce, dâcă nu maghiarisarea forțată 
care n’ar pute fi permisă nici atunci, 
când disposițiile legei naționalități
lor nu i-s’ar opune?

In ce privesce principiul de pa
ritate, ce ar fi stabilit în legea dua
listă și consecuențele lui pentru 
Ungaria relativ la armată, vom re
plica în alt număr.

In dieta ungară se urmeză desba- 
terea asupra proiectului privitor la con
tingentul de recruți. In ședința de eri au 
vorbit numai doi oratori: Solymosi guver
namental, și Hollo L. ugronist. Acesta a 
ținut un lung discurs obstructionist, vrend 
se arate cât de mult „națiunea" e agi
tată prin aceste proiecte, pe cari guver
nul le-a adus în cameră contra voinței și 
intereselor ei. El presentă un proiect de 
resoluție prin care cere, ca în regimen
tele din Ungaria se fie esclusiv ofițeri 
unguri, crescuți și instruați în șcdle mili
tare maghiare. Limba de instrucție și co
mandă se fie limba maghiară. Numai steg 
maghiar și embleme maghiare să fie în 
armata din Ungaria. Soldații se depună 
jurământ pe constituția ungară. Serviciu 
activ de 2 ani.

Stegul comun. „Magyarorszâg" 
spune, ca Majestatea Sa șî-ar fi dat în
voirea, că stegul ce se va întrebuința în 
viitor în armata comună, se fie compus 
astfel:

Prăjina stegului portă colorile casei 
de Habsburg. Pe o parte a stâgului însuși 
se grupeză emblemele Austrie și ale pro
vinciilor în jurul vulturului cu două ca
pete, ce stă în mijloc. Pe de margini co
lorile negru-galben. Pe partea inversă, stă- 
gul ar fi împodobit cu chipul Vergurei 
Maria, ținut de doi îngeri, și cu emblema 
Ungariei și țărilor coronei sf. Stefan. Pe 
de margini stegul ar purta colorile roșu- 
âlb-verde.

Armata și naționalitățile.
Sub titlul acesta „Brassoi Hirliip*, publică 

în nr. de la 17 Ianuarie următorul prim-articol:

„După cum se vede dintr’un articol 
al „Gazetei Transilvaniei* ce’l reproducem 
mai jos la revista (fiarelor, acesta foie 
pare a fi de părere, că nu e corect, ca 
în regimentele unguresc! se fie ofițeri ma
ghiari, f? R. G.) fiind-că Jacesta âr face 
imposibilă validitarea naționalităților și ar 
nasce încurcături.

Părerea acesta n’o aflăm nici corectă, 
nici dreptă.

Statul ungar e autonom și unitar, 
avend un organ comun: armata. Comu
niunea, atât ca formă, cât și ca fond în
semnă, că Ungaria are asupra armatei tot 
atâta drept, ca și Austria. Nici mai mult, 
nici mai puțin. Gând deci statul ungar 
nisuesce, ca comuniunea acesta, la care 
are drept necondiționat și pe care legea 
o garanteză națiunei, să se validiteze în 
tdte direcțiunile, atunci își împlinesce una 
din cele mai importante datorii față cu 
sine însuși.

Nu vor nega nici Românii, decă vor 
să fie obiectivi și drepți, că paritatea ce 
este esprimată în lege, nu s’a validitat 
pănă acum, seu cel puțin nu în măsura 
după cum ar pretinde-o independența 
ndstră națională și desvoltarea ndstră vii- 
tore. Are dreptate (fiarul român când dice, 
că limba de comandă a armatei e limba 
germană, după cum e stabilit și în lege. 
Acesta însă nici-decnm nu însemnă și nici 
nu pote însemna, că națiunea maghiară 
n’ar avă dreptul a realisa principiul sta
bilit de asemenea în lege, că ofițer nu 
pote fi decât acela, care înțelege și vor- 
besce limba maghiară ca limbă oficială a 
statului, și că în regimentele unguresc! să 
servescă ofițeri maghiari.

Legea despre egala îndreptățire a 
naționalităților nu e nici-decum în contra
zicere cu realisarea acestor nisuințe na- 
șionale, căci după cum dice și „Gazeta", 
limba maghiară este obligătore în oficiile 
de stat, armata însă, nu va nega nimeni, 
e și ea instituțiune de stat.

....Tocmai fiind-că armata e' ittstityție 
a statului, prin urmare instituție a statului

FOILETONUL „GAZ. TRANS."
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Seră de tomnă.
De Franțois Coppee.

A fi iubit este de sigur dulce, dăr 
trebue să iubesc! însuți, pentru a simți în
tregul deliciu al fericirei. Nimeni nu cu- 
nosce acest adevăr mai bine, decât renu
mitul musician Mihail Paz, componistul de 
valsuri, pe care l’am pute pune îndată 
după Chopin.

Ouincă unele dintre aventuriile sale de 
amor au pătruns în publicitate, acăsta nu 
este a se mulțumi indiscreției lui — deli
catul artist nu era de loc lăudăros — ci 
divulgării, ce s’a făcut contra voinței sale. 
Ou tdte acestea tocmai acelea,’cari pentru 
densul erau mai măgulitore, au rămas ne
cunoscute.

Când se aședă la pian Slavul acesta 
blond și cu ochii negrii și își scote mă
nușile de pe manile lui albe, frumdse, da
mele îl privesc între bătăi de inimă și se 
gândesc la Rusoica aceea tînără și fru- 

mosă, pe care el a refusat’o cu discreție 
și care apoi s’a sinucis înNizza, ținendu-și 
la gură și nas un pumn de vată muiată 
în chloroform; ele însă habar n’au că ba
tista cu care componistul își șterge dege
tele înainte de a cânta, este brodată din 
părul unei principese.

Mihail Paz a refusat zestrea de 2 mi- 
lidne a tinerei Rusoice tot așa de cu sânge 
rece, pe cât de cu sânge rece s’a sustras 
lațurilor primejdiose ale unei princese ga
lante din Nord. El o făcu acesta fără nici nu 
merit, căci el nu iubia. Der pe de altă 
parte, de câte-ori n’a cedat amorului 
acestbărbat plin de simțire pătimașă! Ce e 
drept arare-ori din vanitate, mai des, ba 
aprope în tot-deuna din beția simțurilor 
— însă din păcate — nici-odată nu din 
iubire!

Der totuși, totuși 1 Odată s’a amo- 
resat în tdtă regula. Asta a fost de mult, 
când umbla necunoscut prin noroiul Pari
sului și batea doba la „Ambigu*.

Ah! amorul acela afurisit pentru o 
actriță de rangul al decelea, o fată între
ținută de altul!

După o sclăvie de mai mulți ani 
rupse cătușile acestea în momentul, când 
începu a-i surîde norocul, și primul său 
vals se cânta de-opotrivă în saldnele ele
gante și în orfeele de varietăți. Din acest 
moment deveni „renumitul Mihail Paz", în
treprinse turneuri în tdtă Europa și adu- 
ceâ acasă în fondul, coferului scrisori de 
amor în tdte limbile, alăturea cu ordine 
din tote țările.

Dăr fiind-că în tinerețele sale a supt 
din țîțele mumei nature un lapte, ce e 
drept cam amar, der întăritor, el a rămas 
și după ce deveni renumit, tot omul sim
plu de mai nainte, lipsit de ori-ce sumeție.

Și când își recitesce vechile scrisori 
de amor și retrăiesce în spirit, amorurile 
sale, mai trecătore și mai durabile, în cari 
i-s’a tîmpit simțirea, își aduce aminte înro
șind și plin de durere de serile acelea de 
iârnă, când el, un bietmusicant de la tea
tru, după representație alerga în strada 
strimtă și postându-se la eșirea artiștilor, 
în noroiu pănă la glesne aștepta fata, care 
de cele mai de multe-ori se deslipia de 
brațul altuia ’și pe care el totuși o iubia? 

încât ar fi fost în stare se moră pentru 
dânsa.

„Numai acela e fericit, care iubesce", 
își dicea acum adesea Mihail, copleșit de 
spleenul bonvivanților sensibili, și simți a 
cum i-se ivesce ,în ochiu o’lacrimă, lacrima 
rară și durerdsă a omenilor nervoși, cari 
plâng înlăuntru.

*
* *-I:

In acestă disposiție sufletescă era Mi- 
chail Paz anul trecut, când gonit de tim
pul nefavorabil din băile de mare, se în- 
torse prin luna Septemvrie în Paris.

Intr’una din dile, plimbându-se fără 
nici un scop, pierdut în visuri, de-odată 
îi ajunseră nisce sunete de musică la 
urechi. Abia atunci observă, că se rătăcise 
în apropierea fântânei Medicis din parcul 
Luxemburg, unde musica militară dădea 
concerte pe la drele 5.

Fanfarele sgomotdse i-au întrerupt 
visurile. Se duse la terasa vecină, unde 
rezimându-se de balustradă, se uita la 
basenul de apă, ‘în care înotau maiestos 
două lebede, la lumea ce se plimba de- 
alungul aleelor și la ceriul de tdmnă, care 
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ungar urmeză că realisarea pretensiunei, 
ca ofițerii maghiari din regimentele un<u- 
resci se scie unguresce, nu se contradice 
cu legea naționalităților....

Esența lucrului nici că mai e de dis
cutat. Unica conclusiune corectă, patrio
tică și legală, ce se pote trage din re
forma plănuită a armatei, nu pote fi, de
cât ca cetățenii de limbă nemaghiari ai 
statului să facă tot posibilul, ca tînera ge 
nerație se înțelegă și vorbescă limba ma
ghiară, limba oficială a statului ungar. In 
cașul acesta tinerii români, dintre cari 
parte însemnată sciu de altfel și adi un
guresce, pot fi ofițeri maghiari și în regi
mentele unguresc!.... Naționalitățile nu pot 
ave causă de a primi cu îngrijare refor
mele plănuite, fiind-că ele servesc spre în
tărirea statului ungar. Ceea-ce înse este 
salutar pentru întreg, nu pfite fi rău și 
păgubitor pentru părți.

Trei Slovaci pe banca acusaților.
înaintea tribunalului din Nitra s’a în

ceput alaltăieri 26 Ian., judecarea unui 
proces interesant. D-nii Dr. Rudolf Mar
covici, advocat în Vâgujhely, Dr. Iuliu 
Marcovici medic tot acolo și-Ludovic Ciu- 
lici preot evang. în O-Turo, suntjtrași pe 
banca acusaților și învinuit! de „agitație 
contra naționalității", ce ar fi comis’o prin 
nisce vorbiri ținute cu ocasiunea ultime
lor alegeri dietale, când Dr. Rudolf Mar
covici și-a pus și el candidatura în cercul 
Vâgujhely.

Procurorul acusă pe Dr. Rudolf Mar
covici pentru-că — dice el — a agitat 
contra limbei și națiunei maghiare. „Noue 
ne trebue hârtii oficiale, citațiuni și deci- 
siunî în limba slovacă, căci altfel nu pu
teți sci de ce trebue să plătiți banii câș
tigați cu sudori crunte" să fi dis Dr. Mar
covici „Guvernul calcă în piciore legile, 
asupresce pretutindeni pe Slovaci, pe când 
la 1867 Majestatea Sa a subscris pactul 
apărând drepturile Slovacilor. Judecătorii
le dau sentințe în limba maghiară, ca Slo
vacul se nu scie de ce e judecat și pe
depsit. Acuși înse ne vom reculege, ca 
Slovacii să ajungă de asupra"....

Al doilea acusat Dr. Iuliu Marcovici 
e învinuit de același lucru, tot așa și preotul 
evang. Giulici.

Acusații sunt apărați de advocatul 
slovac Stefan Fajnor din Seniț.

La interogatoriu Dr. Rudolf Marco
vici, spune că e Slovac. N’a întrebuințat 
espresiunile incriminate. Dimpotrivă afirmă 
că pe basa programului național slovac, 
s’a mărturisit fiu credincios al patriei un
gare și a accentuat independența, inviolabi
litatea și indivisibilitatea Ungariei. Unga
ria numai atunci pfite se înflorescă, dăcă 
naționalitățile sunt solidare. Legea de la 
1868 dă naționalităților dreptul, ca să co
munice în scris cu autoritățile în limba 

purta nisce pete roșii și nori ușori. De 
odată zăresce la distanță de câți-va pași, 
sedând pe un scaun de trestie, o damă tî- 
nără, care îl privia cu atențiune.

O blondină încântătfire cu tein-ul de
licat al celor cu păr roșu, ochi castanii și 
un năsișor din cele mai drăgălașe. Cât de 
nostimă și cuviinciosă era acestă damă și 
cu cât gust era îmbrăcată! Pălăria și talia 
de catifea albastră, rochia din stofă engle- 
zescă cadrilată. Câtă grație în ținuta brațelor 
ei, cam slabe, și acoperite pănă în cot de 
mănuși suedeze, și în ținuta manei, care odih
nea pe mânerul de porțelan al ^umbrelei!

La prima privire a lui Mihail, tînera 
damă se înroși, dre-cum rușinată, că fu 
surprinsă cum se uita la densul Dercom- 
ponistul își luă deja pălăria și dise: „Mi-se 
pare, Domnă. că void fi avut onfirea a 
vă face cunoscința și acuma sunt aș;', de 
nedibaciu a nu vă recunfisce!"

Dama se făcîi ca para focului și cu 
•ochii în pământ dise: „Nu, Domnule; 
D-vfistră nu mă cunfisceți.........Eu însă vă
cunosc".

(Va urma). 

lor. N’a agitat nici contra statului, nici 
contra națiunei maghiare.

Dr. Iuliu Marcovici, spune, că el, ce 
e drept a însoțit pe fratele seu în turneul 
electoral, însă n’a agitat nicăiri. Declară, 
că e o calomnie acusarea ce i-se face și 
anunță din nou 63 de martori pentru a 
dovedi, că n’a agitat, ci din contră s’a măr
turisit ca fiu credincios al patriei. Scan- 
dalisat respinge acusarea, care’l atinge în 
ondrea lui de patriot.

Ghudovszky, procuror vede repetându-se 
aparațiunile din procesul contra lui Vala- 
sek. Acusații, spune el, au agitat în contra 
statului și a națiunei maghiare, er când 
sunt chemați la lege, își bat pieptul și se 
mărturisesc buni patrioți. Constată că din
tre cei 120 de martori au fost ascultați 
70. Nu se mai pot admite alți martori.

Al treilea acusat (.iulici negă,, că . a 
agitat.

Pertractarea interesantului proces va 
dura câte-va dile.

Maghiarii și Prusienii.
11. Punctul de gravidație prusian al ac- 

țiunei austriaco în Orient.

In tdmna anului 1871 împăratul ger. 
mau și cel austriac avură o întâlnire în 
Gastein. Cu acestă ocasiune fiind de față 
Bismarck și Beust, au avut o convorbire. 
Atât împăratul german, cât și Bismarck 
cunoscând antecedențele, și-au esprimat 
dorința de a întră în contact personal cu 
Andrâssy. Conformându-se acestei dorințe, 
Andrâssy a mers în grabă la Salzburg, 
unde principele Bismarck i-a făcut visita. 
întâlnirea acesta era echivalentă cu pe
cetluirea chemării lui Andrâssy la portofo
liul esternelor. Așa cerea Bismarck. Deve
nind Andrâssy ministru de esterne, se 
aruncă numai decâtîn brațele lui Bismarck. 
Bismarck diceaministrului de esterne, An
drăssy: „Germania garanteză Austriei po
sesiunea provinciilor sale germane, der 
firesce, cere în schimb garanția, ca Aus
tria se nu agiteze pentru disolvarea uni
tății germane. Garanția acesta nu putea 
consta în alt-ceva, decât în aceea, ca Aus
tria să-și strămute punctul de gravitație 
al politicei sale — în Orient. Și decă în 
Orient interesele Austriei vor ajunge în 
colisiune cu ale Rusiei, să caute a aplana 
lucrurile pe cale pacinică; decă nu se pote 
așa. atunci să decidă sabia. Germania ga
ranteză pentru acest cas Austriei mână 
liberă“.

Andrâssy căcju în capcana lui Bis
marck. El credea, că e un lucru ffirte ge
nial de a inscena o politică antirusescă în 
formă filorusescă. „Și decă Germania cre
de, că intrarea în acțiune a Austriei în 
Orient e garanție suficientă, ore Germania 
ce garanție oferă, că va fi aliata sinceră 
a Austriei?" întrebă'cine-va, care era com
petent să pună acestă întrebare. Respun- 
sul lui Andrâssy fu: „Decă Germania nu 
se va arăta aliată credinciosă, vă dau 
voie să-mi spuneți, că sunt un prost."

Astădi se scie.Șcă acest aliat german 
este stăpân în Orientul cel mai învecinat. 
In Viena fu acceptată cam greu prietenia 
prusiană inaugurată de Bismarck-Andrâssy, 
si nu aveau încredere în ea. In realitate 
Andrâssy care nu era, decât o jucărie în iii â- 
nile lui Bismarck, se puse în oposiție cu 
simțul comun al «Ungariei și Austriei, în 
oposiție cu opinia publică, despre care 
Talleyrand, magistrul diplomaților, susținea 
că posedă mai multă minte, decât Napo
leon I. Cât de vesel era Andrâssy, când 
la 30 Iunie 1873 însăși împărătesa și re
gina Prusiei, Augusta, soția lui „Wilhelm 
I cel Mare" a onorat cu presența sa o se
rată a lui Andrâssy și la plecare dise un
guresce: „Kdszondm a gydnyoru mulat- 
săgoP (Vă mulțumesc de splendida petre
cere). — Uite! Regina Prusiei și împără- 
tesă a Germaniei învață unguresce! — 
Cine ar fi credut?

Acuma, se dice, că principele moș
tenitor al Prusiei, Friedrich Wilhelm în
vață unguresce I

Cu Bismarck făcu apoi Andrâssy po
litica de ocupațiune a Bosniei și Herțego- 

vinei și incassâ politeța prusiană drept 
răsplată pentru timpurile de la Sadova și 
Sedan.

Bebel contra împăratului german.
Cunoscutul conducător socialist Be

bel a ținut Joia trecută un discurs aspru 
contra împăratului german, „care se ames
tecă în luptele cotidiane, der căruia nu-i 
poți răspunde, cum i-s’ar cuveni". Cum să 
se mai mire cineva, dice Bebel, că se în- 
tîmplă, ca împăratul să fie insultat?

Ceea ce spune Biilow —continuă Be
bel — cum că împăratul să pronunță ca 
om privat și nu ca împărat, nu se pote 
admite. împăratul ori unde se arată în 
public, se arată în calitatea sa de împărat. 
O escepție ar fi decă împăratul, deghisat 
ca un al doilea Harun al Rașid ar veni 
la o adunare socialistă să țină un discurs 
contra socialiștilor. Vorba e însă, că atunci 
am sci cum să-i răspundem lui Harun al 
Rașid. Situația în care ne aflăm noi so
cialiștii în fața atacurile necontenite, este 
ffirte fatală. Noi suntem atacați și încă cu 
furie, fir noi nu putem răspunde. Cine pote 
se se mire așa der, decă în cei atacați se 
produce un sentiment de aversiune, ba chiar 
ură contra personei împăratului?

La 2 Dncemvrie 1895 am fost nu
miți „hordă de omeni", nevrednici de a 
purta numele de Germani". După asasinarea 
fabricantului Schwarz din Miihlhausen, 
de care noi eram tot așa de puțin vino- 
vați, ca ori care altul, s’a dis: „Erăși o 
victimă a mișcării revoluționare inițiate 
de socialiști!" La 1901 s’a espficat, căsol- 
datul datoresce împăratului supunere ărbă 
chiar decă ar da ordin să împusce pe ta
tăl seu și pe mutnăsa. Aici erau vizați 
erăși direct social-democrații. Și asta se 
continuă mai departe, nu numai contra 
partidului, dâr în timpul din urmă contra 
nostră ca represeutații ai partidului. Mun
citorii germani sunt somați a se lăpăda 
de noi, ca de nisce omeni periculoși, ce 
suntem. Partidul cel mai puternic al Ger
maniei este tratat astfel! Acestea sunt lu
cruri, cari jocă un rol important în poli
tica imperiului german.

Deputatul Bebel vorbesce și despre 
aceea că principele de coronă i-a numit pe so
cialiști „miserabili11. Cum vine tînerul om 
se încarce partidul social-democrat cu 
asemenea espresiuni? Ar pute se facă alt
ceva, de cât să pronunțe asemenea jude
căți. Prin tdte acestea social-democrații 
au câștigat numai aderenți. In sfîrșit ora
torul vorbesce despre tariful vamal, care 
va fi lozincă escelentă pentru socialdemo- 
crați la alegeri.SOIRILE DILEI.

— 15 (28) Ianuarie

Protopopul Brașovului. Gonsistoriul 
archidiecesan în ședința sa plenară de 
Luni a întărit alegerea părintelui proto
pop onorar Vasilie Voina de protopop 
al tractului Brașov.

Procesele „Tribunei". „Tribuna" e 
informată, că în (jilele de 5—7 Februarie 
c. se vor pertracta la juriul din Clușiu 
acusele ridicate ■ contra ei pentru urmă- 
tfirele articole: In 5 Februarie articolele: 
„Vor a ne sugruma", „Tablou moral" și 
„Tendențe și resulțate". In 6 Februarie: 
„Pericolul se apropie", „Numai morțivom 
da-o" și „Secuii". In 7 Februarie un sin
gur articol.- „Din păcatele nfistre". Apă
rător este d-1 advocat din Clușiu, d-1 Dr. 
Cassiu Maniu.

Fasiunile asupra datoriilor inta
bulate pe case ori moșii- Cei ce plătesc 
interese pentru datorii, seu rente intabu
late pe casele și pământurile lor, dobândesc 
un scădement al dării suplementare, adecă 
al aruncului după darea de casă și pă
mânt. decă fac în timpul prescris de lege 
fasiunile lor asupra acestor datorii intabu
late. Fasiunile se pot face pănă la 311<i- 
ntfarie st. n. 1903 pe blanchete, ce se 
capătă la tote primăriile (antistiile) comu
nale și se pot preda în decursul firelor 
de oficiu provădute cu datele și cu sub

scrierea necesară. La cas de bolă seu 
ivindu-se altă piedecă, din pricina căreia 
cineva n’a putut preda la timp fasiunea 
sa, celui împedecat îi stă în drept a face 
o cerere de justificare, arătând căușele, 
pentru cari a fost împiedecat și înaintând 
fasiunea datoriilor sale pe imobile pănă 
la 15 Februarie n. c., tot la primăriile co
munale și la . perceptoratele orășenesc!. 
Cel-ce n’a înaintat fasiunea sa pănă la 
31 Ianuarie n., seu n’a justificat întârzie
rea ei pănă la 15 Februarie st. n. 1903, 
pierde avantagiul, ce i-1 dă legea pe acest 
an, adecă nu i-se mai scade nimic din 
aruncul după casă și pământ.

A murit Hans Kraus. Coresponden
tul din Bucuresci al diarelor„ N. Fr. Presse" 
„P. Loyd“, „Voss. Ztg“, „Frankf. Ztg“., „Kol- 
nische Ztg“., Ilans Krauss a murit alaltăieri 
subit în comptoarul Marmorosch-Blank din 
Bucuresci. Krauss era originar din Stiria 
și corespondențele sale purtau timbrul ce
lui mai veritabil fiilosemitism.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai intrat prin d-1 Vasilie 
Mereț, preot în Bod 5 cor., de la „corul 
plugarilor din Bodu întru amintirea răpo
satului protopresbiter Ioan Petrie; de la 
familia Rubin Patiția din Alba-Iulia 5 cor. 
întru pomenirea repausatului oficial reg. 
Dominic Rațiu din Hațeg (f în 25/XII 
1902 st. v.); de la d-1 maior ces. și reg. 
George Popovici, loco 10 cor. Primescă 
marinimoșii donatori cele mai căldurose 
mulțumite. — Direct, scotelor medii gr. or. 
române.

Un „Tatăl nostru" curios. In ultima 
ședință a dietei prusiane, ministrul de fi
nance d. de Rheinhaben, a cetit un curios 
„Tatăl nostru" polones, care a produs 
mare sensație. Etă-1 în întregime: „Tatăl 
nostru, care ești în ceruri, dă-ne nouă re
gatul Poloniei! Scapă-ne pre noi de sclă- 
vie! Dă-ne nouă pânea de tote dilele, der 
nu cea udată de sânge și otrăvită de 
răutatea inimicilor noștri! Ertă-ne nouă 
păcatele înscrise pe săbiile nostre! Nune 
lăsa se cădem în ispita de a renunța la 
Polonia! Scapă-ne de cel reu, care e do- 
minațiunea inimică !“

Farmacie de vendare. Atragem 
atențiunea celor interesați asupra anunțu
lui din numărul nostru de adi. Farmacia 
despre care e vorba acolo, se află într’o 
localitate românescă din Transilvania, care 
are gară și unde se ține târg săptămânal 
și 4 târguri anuale.

Incendiu provocat din nebăgare 
de semă. In comuna Râșnov au mistuit 
flăcările o casă în „Strada Năsipului". In
cendiul a isbucnit Joi sera pe la orele 11 
și pe lângă casă a cădut victimă flăcărilor 
și proprietara casei, o sască bătrână, care 
de altmintrea cam avea darul .beției. Fe
meia voia se ațîțe focul și tirmă^ în sobă 
gaz. In sobă însă mai era jeratic și gazul 
a luat foc, aprindând hainele femeii. Pom
pierii au alergat la locul sinistrului și au 
localisat focul. Femeia s’a prefăcut cenușe, 
neremănend de cât un picior și un braț 
din ea.

Câne turbat. Dilele trecute un câne 
turbat a mușcat în Reșnov pe băiatul Gh. 
Olteanu, în etate de 14 ani, apoi pe o 
sască și pe un sas. Pe acesta l’a mușcat 
tocmai de buze, der sasul l’a luat în brațe 
pe câne și stringându-1 între picifire, cu 
mânile l’a gâtuit. In timpul acesta însă 
pe semne l’a mai mușcat și de mâni. Toți 
trei au fost transportați la institutul anti- 
rabic din Budapesta, unde sasul a și mu
rit deja.

lohann Orthtrăesce. Diarul „Volks- 
blatt" din Viena spune următdrele: „Cer
cetările pentru găsirea lui lohann Orth 
(archiducele lohann) au mers numai pănă 
Ia portul Iquica, unde vasul său „Santa- 
Margherita", a fost vedut pentru prima 
oră în ârna anului 1890. Der nu se pote 
conclude, că a pierit, numai din faptul că 
nu s’a mai regăsit vasul. Faptul că nu s’a 
găsit nici o scândură măcar din acel vas, 
e tocmai o probă, că vasul nu s’a cufun
dat, mai ales că o navă ca „Santha-Mar- 
gherita" nu putea pieri pe linia maritimă 
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australiană, așa de frecuentată, fără a nu 
se găsi ceva. Totă lumea în Australia e 
de acăstă părere. In Chili și în America 
de Sud toți sunt convinși că Iohann Orth 
s’a stabilit într’o insulă și că trăesce acolo. 
— In acelaș timp un diar italian din Franța 
Alto Adige publică următorea informațiune: 
.„Un matelot întors din Chili la Trenta 
orașul seu natal, certifică, că Iohann Orth 
trăesce în împrejurimile lui Valparaizo, 
cu femeia sa, unde posedă o importantă 
exploatare agricolă.

Statistica gheboșilor. Dilele trecute 
a murit la Liverpool (Anglia) un statisti
cian original. Moștenitorii au găsit în bi
blioteca lui un voluminos manuscris, com
pus din vr’o două mii de foi, unde nu se 
vorbesce de cât de gheboșl. Originalul 
gentleman a întrebuințat tăte mijlocele 
pentru a ajunge, ca observațiunile sale să 
fie încoronate de succes. El a descoperit 
că Spania e țera unde sunt cei mai mulțl 
gheboșî. A descoperit apoi, că în medie, 
la 1000 de individî e un ghebos. In total 
pe pământ ar exista 1 milion de gheboșî.

Mâncat de lupi? Un căpitan de hu
sari din Oradea-mare a eșit călare la 
plimbare în diua de 27 Ianuarie. Peste 
puțin timp s’a întors acasă numai calul 
plin de sânge. Pe căpitan îl caută. Se 
crede că l’au mâncat lupii.

Curs pentru croitori. In luna Mar
tie se va deschide un curs special pentru 
croitori de cătră Osontos Imre, delegatul 
ministeriului de coraerciu. La curs nu pot 
participa de cât 25 de croitori. Multi din 
cei ce s’au anunțat, au fost refusați.

Concert. Am amintit deja de multe 
.ori despre concertul filantropic, ce se va 
da în sala Redutei în diua de 5 Februarie 
Acest concert se va aranja de cătră mu- 
sica comunală cu concursul societăței fi
larmonice și al șcdlei preparatore. Venitul 
va fi destinat în favorul membrilor musi- 
cei comunale pentru crearea unui fond 
de ajutorare în cașuri de bdlă. Biletele 
se pot cumpăra începând de mâne, Joi, la 
librăria Zeidner. Prețurile: balcon 2.40 
cor. Cercle 2 cor., fotei I 1.60 cor., fotei 
II 1.20 cor. Galerie 1 cor., parter loc de 
stat 80 b., studențl 60 b. — Programul 
s’a publicat deja.

Escrocheria de la ministeriat de 
finance român.

Intr’unul din numerile trecute am 
amintit de falsificările săvîrșite cu ocasiu- 
nea tragerilor la sorți a titlurilor statului 
român, supuse amortisării. Dăm acum ur- 
■mătorele amănunte:

Intr’unul din interogatoriile luate lui 
Dumitrescu, acesta a povestit pe larg mo
dul cum opera falsificarea tragerei titluri
lor de rentă.

In primul timp, atunci când a înce
put să lucreze cu Albahari, acesta venea 
la el cu câte o săptămână înainte de tra
gere, și îi comunica numerile titlurilor 
■cumpărate. După plecarea funcționarilor 
se ducea în camera unde erau închise ru
letele, câte două trei ăre căuta rulourile 
■cu numerile corespundătore. Pănă la data 
tragerei, reușia să găsescă tote rulourile, 
deore-ce după-cum se scie sunt puține 
titluri de rentă ă 5000 lei, și apoi pecet- 
luia din nou ruleta, cu o pecete ce-șl 
făcuse.

La diua tragerei, despecetluia 
și băga înăuntru cutia în care de obiceiu 
scotea rulourile, apoi când scotea cutia 
din ruletă, băga mâna în care avea ru
lourile.

Se prefăcea, că le amestecă pe cele 
•dinăuntru și le lăsa pe ale sale.

După-ce a continuat ast-fel cu Alba- 
liari timp de șăse luni, a intrat în relație 
.și cu Behar.

*
Operația din acest moment a deve- 

mit forte dificilă, deore-ce ambii bancheri 
.având multe titluri de rentă, îi venea 
greu să caute atâtea rulouri. A trebuit 
■deci să caute un alt mod de operație, care 
•consta în aceea, că opria de la trageri 
de titluri de rentă în mică valdre rulouri 
.ale căror numere le comunica celor doi 
(bancheri spre a-le cumpăra, și în cașul 

când aceștia nu reușiau să le cumpere, 
atunci Dumitrescu falsifica rulouri.

Dumitrescu cât și Behar au declarat, 
că la început incorectul funcționar lucra 
numai cu Albahari și numai după un 
timp ore-care a intrat în combinație și Be
har-, fără îhsd ca Albahari se scie, că 
Dumitrescu lucreză cu Behar și fără ca 
acesta se scie ceva de Albahari.

Numai în ultimul timp cei doi ban
cheri au aflat, că se îmbogățesc amendoi 
prin aceleași mijloce incorecte.

La ministerul de finance se lucreză 
cu activitate la verificarea titlurilor de 
rentă de 5000 lei eșite și a rulotelor în 
cari sunt puse rulourile cu numerile aces
tor titluri. Acestă verificare se face în pre- 
sența unui representant a parchetului.

S’au găsit o mulțime de titluri trecute 
în registre ca eșite și ale căror rulouri 
erau în rulete. S’au găsit de asemenea la 
unele trageri eșite serii întregi de titluri 
de rentă posedate de Albahari și Behar.

183 mii lei.
Nu e esact că totalul câștigurilor rea- 

lisate de bancherii conrupăfori și de cei 
doi funcționari se ridică numai la suma 
de 120.000 lei. Totalul acesta trebue să 
se ridice la mai multe sute de mii.

In adevăr, parchetul a constatat, că 
numai de la Disconto, a încasat Albahari 
cu titluri de rentă a 5000 lei eșite la sorți 
suma de 183 mii. Trebue să se adauge 
la acestea și sumele încasate de Behar, 
precum și cele încasate de Albahari de 
la Banca Națională și de la casa de de
puneri, unde nu s’au controlat încă regis
trele, din punct de vedere material a ex- 
crocheriei.

*
Una dintre probele adunate de par

chet contra lui Parisianu, sunt multele 
cheltueli făcute de el în cursul ultimului 
an. întrebat asupra acestor cheltueli. Pa
risianu a declarat, că nu este adevărat, 
că a cheltuit sume așa de mari, ci crede, 
că totul se datoresce unei simple erori, 
în contul găsit de parchet în saltarul 
său din biroul de la ministeriul de finance.

De la început d l Costinescu nu a 
acusat pe Parisianu, că a colaborat cu, 
Dumitrescu la falsificarea tragerei titluri
lor de rentă.

Acusarea ce i-se aduce constă în 
faptul, că scia de aceste falsificări și pen
tru a tăce, încasa bani de la Dumitrescu, 
bani luațî de la Albahari. Același rol îl 
împută lui Parisianu și instrucția.

De unde la început se credea, că 
Albahari și Behar erau tovarăși și că 
Parisianu și Dumitrescu lucrau de-odată 
cu amendoi, instrucția a dovedit definitiv 
că Parisianu nu scia decât de afacerile 
lui Dumitrescu cu Albahari pe când de 
esistența lui Behar, nu scia. Cu Behar lu
cra numai Dumitrescu, și sumele câștigate 
de ei le împărțeau erășl numai ei doi

Se dice, că d-1 Emil Costinescu mi
nistru de finanțe posede o forte impor
tantă fotografie representând pe Parisianu. 
Albahari și Dumitrescu. Acestă fotografie 
este luată în ultimul timp, când d-1 Costi
nescu, aflând neregulile ce se petrec în 
ministerul său, spiona pe cei doi funcțio
nari și reușind să-i surprindă împreună cu 
Albahari, i-a fotografiat.

*
Al. Parisianu a fost adus Vineri la 

cabinetul d lui judecător Săbăreanu. Pe 
când era în sală, sub paza unei sentinele, 
un amic intim al său a reușit să-l întrebe:

— Alexandre, spune-mi drept, te simți 
vinovat cu ceva în acestă afacere?

— Pe consciință îți spun — a răs
puns Parisianu — nu mă simt vinovat de 
cât pentru faptul, că am împrumutat bani 
de la Dumitrescu, în colo pot să-ți jur, că 
nu scia nimic și nici nu sciam pe când 
eram la datoria publică de faptele lui Du-

ruleta [ mitrescu, căci imediat l'ași fi denunțat.

Din Valea Agrișului.
— Ian. 1903.

— Fine. —

De despărțământul „Huedin-Hida44 se 
țin numai jumătate din celea 17 comune 
ale districtului Almașului, și încă din celea 
mai mici, — er celelalte, cari sunt tă
ria districtului, cad sub pola Meseșului și 
în despărțământul „Selăgean-Chioran“ al 
„Asociațiunei.“ Acest district e împărțit 
astfel între două despărțăminte, ceea-ce 
face ca el numai cu greu să se potă 
afirma în căușele culturale, ce represintă 
„ Asociațiunea4*. >

Bărbații sus amintiți având în vedere 
prea marea oboselă și îndoitele poveri, ce 
i’s’a creat în acest mod acestui district, ar 
fi putut să nu se intereseze de adunarea 
din Almașiu și de cheltuelile de aran
jare, și să participe numai ca dspețl. Ei 
însă aflând, că în Almașiu sub pretext că 
nu se pote afla localitate etc., preotul și 
curatoratul voiau se renunțe la adunare și 
să atragă atențiunea comitetului despăr
țământului a o fixa în alt loc, păși' la 
mijloc triumviratul susamintit și preotul 
Emil Măcelariu, și nesuferind să se facă 
un blam ca acesta, și vrând să arate Al
mașului spăriat de primirea adunării, 
că acest lucru nu e așa greu — s’a pus 
în fruntea unui comitet constituit numai 
din membrii câștigați din district, și în
suflețind pre toți s’au făcut tote pregătirile 
de primire. Meritul de a nu se fi suferit., 
ca primirea adunărei să se refuse, e al 
acestor persdne, cari s’au îngrijit a aduce 
și disertant pe un bărbat din poporul lor 
de sub Meseșiîl, care cu disertația sa ro- 
mânescă a stîrnit nemulțămirea pretorelui 
asistent. Protopopul districtual și îpreotul 
Bogdanei prin vorbirile lor de primire a 
comitetului și dspeților, au contribuit în 
mod însemnat și la înălțarea spiritului ro
mânesc al adunării. La crucea sfințită 
protopopul districtual a rostit și o vorbire 
cătră popor de o rară frumseță și efect 
și forte bine potrivită și pentru adunarea 
despărțământului, der „V.44 pote nici nu 
a ascult.at’o — bagsemă că era preocupat 
cu laudele „pro domo sua“. De atari fac
tori apoi totuși a nici nu face amintire 
într’un raport, esplică numai lipsa de bu- 
nacuviință, însemnă o nisuință condam
nabilă de a da unora prea multă aten
țiune, er pe alții pe nedreptul a-i des
prețul.

Der abstrăgend de la acesta, „V.44 
fără a cunosce raporturile afirmă și aceea 
că o parte a membrilor ar fi absentat 
de la adunare numai demonstrativ și din 
motivul, că la constituirea comitetului 
aranjator s’ar fi condus dmenii noștri de 
intoleranță religiosă. Afirmațiunea acesta e 
pornită din scornituri cu cari au vrut acei 
membrii să-și acopere nepăsarea condam
nabilă, der care tocmai pentru aceea nu 
a fost potrivită, căci și decă în adevăr 
pute să fie vorba de „intoleranță*4, trebuia 
ca acei membrii din potrivă să se arate 
cu mai mult interes național și să aibă în 
vedere mai înainte de tote națiunea și 
interesele ei, cari le puteau sprijini și decă 
nu au putut figura pe hârtie ca membrii 
în comitetul aranjator.

Mai am și acea observare, că „V.“ 
fără a cunăsce motivele ce au impus, ca 
tot atunci să se săvârșescă și sfințirea 
unei cruci, a desaprobat și acestă întoc
mire. La acestă desaprobare încă observ, 
că mărețul scop al „Asociațiunei" este 
înaintarea culturei poporului nostru. Când 
avem însă esperiența regretabilă, că la 
adunările despărțămintelor „ Asociațiunei**, 
chiar decă asistă ceva număr neînsemnat 
de popor, acela încă e recrutat din loc 
și din câte 2—3 dmenT cu mare stăruință, 
der numai din 2—3 sate învecinate cu 
locul adunărei, și după-ce nimeni nu 
va pute nega, că poporul nostru când e 
vorba de sfințiri de biserici și cruci din 
depărtări mai mari alergă în număr mai 
frumos, reiese clar că comitetul aranjator 
— fără a se fi spovedit lui „V.44, încă și 
pe acăstă cale a nisuit, pe lângă mărirea 
lui Dumnedeu, a aduce și din popor public 
ascultător, și încă nu numai din Almașiu, 
ci din întrega regiune pănă sub Meseșiu.

In legătură cu raportul despre petre
cerea din Bucium aflu deci necesar să 
fac în interesul adevărului constatările de 
mai sus și să-i dau d-lui „V.“ a înțelege, 
că de sfaturile și lecțiunile sale nevred
nice nu numai n’avem lipsă și le respin
gem, ci rămânând scandalisațj de un re
porter parțial și neconsciențios cum a fost 
el, nu mai stăm de vorbă. Precum pănă 
aici, așa și în viitor, deși suntem împărțițl 
între două despărțăminte și trăim în mij
locul unor popore sărace și amestecate în 
mai multe comune cu neam străin ev. 
reformat și pururea nisuitor a pune pe- 

deci în calea înaintărei nostre, — și deși 
preoți și învățători încă suntem puțini și 
lipsiți de altă inteligență, totuși raângăiați 
de ceea ce a dis și un cronicar al nostru 
că „și în puțini își arată Dumnedeu pu
terea sau, și încălziți de sentimentele ndstre 
calde românesc!, vom merge pe calea da
toriei ndstre cătră limbă, neam și credință, 
fără a ne lăsa întrecuți în dragostea de 
a le păzi și apăra.

D.

Representanțîi, concerte și petreceri.
Corpul didactic de la școla fund. elem. 

de băeți și fetițe din Năseud aranjăză Du
minecă în 1 Februarie a. c. în sala de 
gimnastică de la giînnasiu, petrecere cu 
joc pentru copii, care se va începe cu 
piesa teatrală „Surorile44. comedie într’un 
act de predată de 6 școlărițe a șcălei 
ndstre de fetițe și urmată de 4 declamărî 
și eventual tablouri vii. începutul precis 
la 5 ore săra. Prețul intrării de personă 
1 cor. Pentru copii și studenți 40 bani. 
Venitul curat al petrecerei este destinat 
pentru ajutorarea copiilor săraci de la 
acesta școlă: cu vestminte, cărți, recuisite 
de scris, material pentru lucrul de mână 
etc. Contribuiri peste taxă și eventuale 
oferte marinimdse se primesc cu mulțămită 
și se vor publica.

Comitetul parochial gr. or. din Turda 
invită la petrecerea împreunată cu con
cert, ce se va aranja Duminecă în 8 Fe
bruarie st. n. a. c. cu concursul unor 
meseriași rom. din Turda și cu corul 
plugarilor din Agârbiciu în sala ho
telului central. Începutul punct la 7 
ore sera. Prețul de intrare de persdnă 
1 coronă 20 bani, de familie 3 corone; 
peste 3 membrii de fie-care membru 
l coronă. Venitul curat e destinat pen
tru edificarea unui turn nou al bise- 
ricei gr. or. din Turda. Ofertele marini- 
mdse sunt a-se adresa st. dn. tâmplar 
Iosif Urcan cassar. Gontribuirile peste 
taxă se vor primi cu mulțămită și se vor 
publica.

Programa: 1) Cuvânt de deschi
dere. 2) „Cântec de jertfă14, cor bărbătesc 
de 3) Hai mândro să te sărut, cor 
mixt de T. Popescu. 4) Dialog. 5) a) „Tot 
ți-am dis mândro mă duc14, cor bărbătesc 
de I. Mateiu. 6) b) „Haida mândro să fu
gim**, cor bărbătesc de I. Mateiu. 7) De- 
clamare. 8) „Lugojana**, cor mixt de 1. 
Vidu. 9) „La o rândunică44 cor bărbătesc 
de I. Mateiu. 10) „Toca44 cor mixt de Mu- 
sicescu. In pausă se vor juca „Călușerul" 
și „Bătuta44 în costum național.

Literatură.
„Clipe de repaus'1 de Sorcovă. Un 

volum elegant, care pote ocupa loc pe 
masa orl-cărui salon. Prețul 2 corâne. (Pen
tru România 2 Lei 50 bani) porto ex'ra 
Credem a fi de prisos a mai recomanda ;n 
special ac.âstă nouă apariție lterarfi. In 
acest volum găsim un limbagifi frumos 
românesc și niște povestiri scrise cu atâ’a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jos, păuă nu ai oetifc’o.tdț«. 
Se pdte procura la Tipografa A. Mureșiam> 
pe lăngă trimiterea prețului indicat plis 
20 bani porto.UtliO ȘG1RI1.

New York, 27 Ianuarie. Resculații 
au bătut pe Castro la 40 mile de
părtare de Puerto-Cahello. Germanii 
au aruncat în aer fortul San-Oarloș.

Viena, 27 Ianuarie. „Reichsrath4*- 
ul se va ocupa mâne cu prima ce
tire a proiectului militar. S’au făcut 
tote pregătirile, ca să se trecă pești* 
prima cetire, ori cât de mult ar 
dura ședința.

Sosiți în Brașov.
Pe diua de 27 Ianuarie n.

Europa: Fleischmann, Nikolics, Weiler. 
Diirr, Berger, Wajdics, Bitchier, Moskovits, Prd'ckb 
Pariser, Viena; Bân, Schon, Klinger, ‘.Guttmann. 
Gliick, Blau, Budapesta; Scheeser, Azuga;Vass 
Ditrichstein, Arad; Portner, Orăștie ; Eberhardt, 
Sollingen.

Proprietar: țDr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Wr®șiaK«u 
aSâss QBrațov, 

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

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

Cărți de rugăciuni și predică.
Micul mărgăritar sufletesc, căr

ticică de îugăciunl și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) —5 b. porto).

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

Cuvântări bisericesc! scrise de Io n 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

Cuvântări bisericescl de Pa-
pm: tomul I, III și IV cuprinde cuvântări 
bisericescl acomodate pentru orl-ct timp; 
și pentru tote sărbătorile de peste au. Pe 
lângă predici, se mai află în text câte-o 
instructivă notiță istorică privitore la în
semnătatea diferitelor sărbători, Fiă-care 
tom separat costă 3 cor (plus 10 b. porto)

Predici pe tote Duminecile șl 
sârbătorile de peste an, Vol I. de Em 
Eleftertscu, cunosctt-atât de bine în cercu
rile românescl din număros.le sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul cor. 3 (-}- ‘20 b.
prrto.)

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

Mama sf ântului Augustin de Emil 
Bmigaud, traduoere de Salba. Bl iitura d-îui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografia archidie- 
oesană din Blașifl. Cartea are 31 oble de 
tipar (500 pagir.I) și este fructul ostetiele- 
lor unor laborioșl stndențl în teologie dela 
nDiversite,te a din Budapesta Cove tul „Salba 
ne reamintește societal a literară cu ace
lași nume a teologilor d n seminarul d sfi- 
ințat „S-ta Barbara1* din Viena, cărei so- 
cie ățl îi mulțumim pubîi a ea Fabiolei și 
9. unei părți din catechnmul cel nare ai 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o 'e tură 
edifioătote în stil îngrijit, tiparul orna', hâr
tia bună. Prețul unui ese npla-legat elefant 
în pauză es e 4 cordne (-ț- 30 b porto ) 
Un esemplar broșat 3 oordne (-ț- 30 b 
p Tto).

Cuvântări funebrali și iertăciuni pen
tru diferite car.se demorte, de loan Papm 
Preț. 3 cor. (plus 30 b. porto.)

Curentăm funebr aleși iertăciuni 
pentru diferite cașuri de mârte, în
tocmite de /o-rw P,>pm. Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 3 cordne (-|- 20 b. porto.)

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud 
tradusă din originalul francos de Iacob Ab- 

editura lui Dr. E. D'îianu. Timîșnra 
1895. O cărticică de mângăere sufletdscă, 
care costă legată 3 cordne (plus 10 bani 
porto).

„Cuvântări bisericescl de Mas- 
siilon* traJnse din originalul trances de 
loan Get orotopop gr.-oat. român al diecesei 
rte O adea-nare. — Deja la 1898 apăruse 
• r Oradea mare cartea cu titlul de mai sus 
<are cuprinde 17 predici de ale vestitului 
rr.lor ecfisiast.ic frances. Pred cile sunt 
'ii părțite de traducător după amd bisericesc 
rtsăriten, și fie c-re este pusă la acea Dumi- 
re ă sâu sărbătdre, cu a oărei evanghe'ie 
sr potriv see predica. Un volum elegant de 
pe-te 400 pagini în 8° cu portretul lui 
A assilon. — Traducerea se distinge prin- 
t ’ n limbag îi ales. — Prețul 5 cordne (6 
L ■ 5fl) plus 30 baril porto.

Călindarul, Plugariului,
A apărut și se pote procura de la 

tipografia A. Mureșianu — Brașov, „Că
lindarul Plugariului*1. Prețul, cu porto, 
25 cr. (50 bani).

Acest călindar, care apare acum în 
anul XI, cuprinde în afară de datele obici
nuite calendaristice, geneologia domnito
rilor din Europa, taxele telegramelor și 
cele poștale, scala timbrelor, Măsurile, târ
gurile din Ardeal și Ungaria și lista ad- 
vocaților români.

In partea literară vedem portretul 
bine reușit al repausatului episcop Mihail 
Pavel cu o biografie, de Augustin Paul, 
Rugăciune (poesie) de M. Eminescu, Res- 
tignirea lui Isus, de Sinkiewitz (un admi
rabil fragment din romanul „Se-1 urmăm"). 
Călugărenii (poesie) de C. Sandu, Cinci 
într’o păstaie (poveste de Andersen), 
Luleua lui moș Radu, Legenda pământu

lui și a muncii, de Dim. Dan, „Ăl mai tare 
om din lume" (poesie în dialect bănățe
nesc) de regretatul tânăr poet Victor Vlad 
Delamarina.

Partea economică este și în acest an 
bine representată prin următorele articole: 
„Dușmanii economiei" de Ioan Georgescu; 
„Plantarea pomilor" de A. Boldor, „Cău
șele de ce semănăturile sunt rele" de N. 
H. Vechiulescu, „Insecte stricăciose po
milor și viilor", „Ce plătesce banul și cum 
îl cruțăm noi ?“

După partea economică urmeză pe 
mai multe pagini diferite „povețe", apoi 
„Diverse" și în fine „Anecdote și Glume".

Ca adaos sunt și anul acesta o mul
țime de anunțuri.

Cursul la bursa din Viena,
Din 21 Ianuarie n. 1903

Renta ung. de aur 4('/0...................... 121.15
Renta de cordne ung. 4% . . . 19 85
hnpr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 • 93 90
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 . 100.—
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4% • • • • 101.50 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.— 
Impr. ung. cu premii................... 201 75
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161.20 
Renta de hârtie austr.......................... 100.85
Renta de argint ausțr.....................   100.85
Renta de aur austr.......................... 121 20
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.90
LosurI din 1860.................................. 156.50
Acții de-ale Băncei aust.ro-ungară . 15.65
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 754.75 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 707.— 
NapoleondorI.......................................19.07
Mărci imperiale germane . . . 117,15
London vista.............................. 239.87 */2
Paris vista.................................. 95.45
Note italiene .................................... 95.50

Nr, 870-1902,
a. f. c. sc. d.

Concurs.
Prin aedsta se escrie concurs 

la postul de director la gimnasiul su
perior fundațional din Năseud,

La acest post pot concura acei 
eivi din Ungaria, cari:

1) au cualifieațiunea recerută 
prin lege dela profesorii de școlcle 
medii

2) pose 1 perfect în vorbire și 
scriere limba maghiară și ro
mână

Cu acest post sunt împreunate 
următbrele beneficii:

a) plata de profesor ordinar de 
2400 cordne pe an,

Zi) adause cincenall de câte 
200 corone,

c) remunerațiunea de director 
de 600 corbne,

dt} cuartir liber
Concurenții se-șl trimită supli- 

cele adjustate cu documentele de 
lipsă pană în 30 Aprilie 1903 la 6 ore 
după amia(|T la comiHiunea adminis- 
trâtdre a acestor foudurl.

Din ședința comisiunei admi- 
nistrătore de fondurile centrali șco- 
lastic și de stipendie din districtul 
Năseudului ținută în Năseud la 5 
Decemvrie 1902

Președinte: 
Gerasm Domrfe m p„ gecretar:

814,2—2 Dr. Nestor Simon m. p

Casă ie veniare.
In Strada Orfanilor nr. 5, 
(lângă restaurantul „împăratul ro
manilor1*) este de ventjare din mână 
liberă.

Informații în prăvălia de cure 
lărie de acolo. (812,3-4.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Nici o concurentă 
din Piața Brașovului. z= S si d e :

Prima lemne de fag 
— msi iefțașiitey zzzzz

ca ÂLFIUBO
Strada Porții nr. 59. -șs@ 

COMANDE se primesc încă:
la d-1 Heinrich Zdntz. . Str. Porții,

H Fritz rlastnmeyer n n

n Carol Irk . . . r

n Konnert & C o. . „ Orfan.
4—5.(811

cu deosebire Damelor că perul 
din față, după brațe seu la locuri 

unde nu trebue se fie, se pote înlătura în puține minute, folosind 
Tinctura pentru înlăturarea piritei a lui NEUSTĂDTER, 

mțjtoe absolut nestriencios. Newiaperător pielei.
a flacon cu instrucție S? cor. '.vj Se află num u ia 

EUGEN NEUSTĂDTER BRAȘOV, 
8—10 Farmacia „Selautz Engel*'4. Târgul jxB-âaiiiii. (7G0)

Săpuni SCHICHT.
GL4Z _A_ 2E2 O -A- :

‘•vi seu

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urmare și 

c e I sit a I ie f*t i ai.

4’ Ei e i a

Nu conține ingrediențe streine vetămătore. 

gtsr3 Se capetă pretutindeni

La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
să fie numele „Schicht^ și una din mărcile sus indicate.

Plecam și sosirea Henrilor fle stai reg. m. în Brașov.
Valahii slin 1 Octob. st. sa. 4»4>S. “ ‘>-

4* e r h u

Plecarea trenurilor din Brașov.
Dela Brașov la Sudapesta:

I. Trenul mixt la ora 5'20 min. dimin.
II. Tr. accel. (peste Clușiu) la 6. 2-45 m. p. m.

III. Trenul de pers, la ora 8'13 min sera.
IV. Tr. ace. la orele 6-45 m. dimin.

Dela Brașov la Bucurase!:
I. Trenul de persone la ora 3-55 m. dim.

ÎL Tren accel. la orele 6’55 m. dim.
III. Trenul mixt l'a orele 11*40 a. m.
IV. Trenul accel. la ora 2T9 min. p. m.

(ce vine pe la Clușiu).
Dela Brașov la Kezdi-Oșorheiu:

I. Trenul de pers, la ora 5.19 min. dim.
(are legătură cu Tușnad la dra 9.18, cu Ciuc) 
Szereda, la ora 10.46 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 8'50 min. a. m.
III. Trenul de per. la ara 3T5 m. p. m.
Dela Brașov la Zernescî (gar. Bartolomeiu

I. Trenul mixt ia ora 9-2 min a. m.
II. Trenul mixt la ora 5'26 min. p. m.

De’a Brașov la Ciuc-Gyimes:
I. Trenul de pers, la ora 5-19 min. dim.
II. Trenul mixt la ore 8’50 mim. a. m.

III. Trenul de pers, la ora 3-15 min. p. m. 
(are legătură cu linia Tușnad-Ciuc-Gyimes.

0 farmacie
cu „fabricație și vânzare de apă de 
sodă“, cum și o băcănie se

trâside
Informațiunî la Administrație 

1—8.(823)
MXaWMXXXXXXXXXKX 
/OOOOOOOOOOOOOOG\

Spirt denaturat 
din fabrica de spirt a firmei Frifi 
drich Czel și fiii, care are esce» 
lentă putere de iluminat și e 
fbrte cu spor*, se capătă cu pre
țul (jilei în depositul de ape m iie- 
rale ia

Wilhelm Dresnandt,
2—12 Stratla Văi«»ei Nr. 23.

vxxxxxxxxxxxxxxy

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Tren aocel. la orele 10-4 m. săra.
II. Trenul de persone la ora 7'5 ) dim.

III. Tr. accel. peste Clușifi la 6. 2-9 m. p. m.
IV. Trenul mixt la 6ra 9‘27 min. sera.

Dela BucurescI la Brașov :
I. Trenul accel. la ora 2.18 min. p. m.

II. Tronul mixt, la ora 9’23 min. p. m.
III. Trenul pers., la ora 5 — m. p. m.
IV. Tren, de pers, la ora 7‘55 min. dim.

(care circulă numai Vinerea dela Predeal .
Dala Kezdi-Oșorheiu la Brasov:

I. Trenul de persone la ore 8 25 m. dim- 
(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 6ra 3’20
II. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.

(are leg. dela Ciuc-Gyimes la 5.17 dim.)
III. Trenul mixt, la 6ra 6’50 m. sera 

țâre legătură dela Palanca la 8.54 dim.)
Dela Zernesci la Brașov (gar. Bartokme’u.ț

I. Trenul mixt la ora 7’02 min. dim.
II. Trenul mixt la ora 142 min. p. m..

Dela Ciuc-Ghimes la Brașov:
I. Trenul de pers, la ora 8'25 m. dim

ii. Trenul de pers, la ora 1’53 m. p. m.
III. Trenul mixt la ora 6’50 min. sâra.

(Are legătură cu Tușnad-Diuc-Gynnes.)

Tipografia A. Mureșianu, B-rașov.


