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Gestiunea limbei.
ii.

Nu se pdte resolva acesta ces- 
tiune în câteva articole. E prea ve- 
chiă, prea gravă, prea încurcată și 
prea mult se estinde peste tote tere- 
nele vieței nostre publice și private 
decât se se pdtă trece așa ușor 
peste ea.

Nici nu e intențiunea nostră de 
a întră acum în desvoltarea istori
cului și a faselor amănunțite, prin 
care a trecut pănă acjl acăstă ces- 
tiune dela 1868 încoce. Ceea-ce voim 
este numai a reîmprospăta în me
moria cetitorilor noștri causa cea 
mare și capitală a dreptului limbei 
nostre românesc!.

Cât! dintre noi sunt cari îș! bat 
capul acjî cu totă seriositatea, nu 
numai în chip de diletant, cu acest 
mare și fundamental drept, fără de 
care națiunea năstră nu pdte trăi 
în atmosfera năbușitore a .limbei 
statului“, cum nu pote trăi pescele 
pe uscat? Și cjiaristica română se 
ocupă ea ore în deajuns și cum ar 
trebui de acest mare postulat al 
esistentei nostre naționale?

S’au pierdut cinci an! în discu- 
siuni nefructifere asupra întrebării, 
decă și cum să se presente un me
moriu la coronă. Au fost ațîțate și 
di visate spiritele în sînul poporului 
nostru din causa egoismului și a 
arnbițiunei vane a unora, cari voiau 
să se ridice cu ajutorul acestei ces- 
tiuni la cârma partidului. Și după-ce 
în pripă și fără de pregătire s’a ho- 
tărît ducerea „fără amânare“ a me
morandului, acesta a format apoi 
erășl aprope șepteaul singurul obiect, 
căruia se da atențiune de cătră așa 
cjjșii „atorisați" ai partidului nostru. 
In cei trei ani din urmă s’a pus la 
ordinea cjilei într’o mare parte a 
pressei nostre erășl discuțiunea asu
pra „activității" și „pasivității", dis- 
cuțiune, ce și-a pierdut însemnătatea 

ei reală și a fost definitiv încheiată 
încă dela 1881. fîrășl o pierdere de 
timp prețios, o dispută săcă și ne- 
fructifîeră, care or! cum s’ar resolva 
n’ar pută contribui întru nimic la 
schimbarea situațiunei, sub care 
geme ac|î poporul nostru, forte ușor 
ar pute însă se-i strice, încurcându-1 
și desbinându-1 fără de nici un scop. 
Er acum se introduce spre a mări 
confusiunea, de cătră unii mai tineri 
și mai bătrâni, și discuțiunea asupra 
așa cjiselor nouă organisațiunî de 
partid.

Intr’aceea bietul țăran român 
merge cjile întregi cu desagii în spate 
să se înfățișeze pela cele tribunale 
și deregătorii, pentru-ca deja la in
trare și pe coridore, la întrebările 
stale supuse, că ce are să facă cu 
hârtia ce-o are în mână și pe care 
n’o pote înfelege, și la cine să se 
adreseze, să fie cârâit de cătră ser
vitorii și împiegații mai mititei, cari 
se învârtesc pe acolo și să i-se răs
pundă brusc: „Nem tudok olahul, 
beszeljen magyarul".

Ori doră nu este așa? N’avem 
să mergem prea departe. In orașul 
nostru chiar, centrul unui comitat 
par exellence de naționalități, s’a 
ridicat de curând un palat luxos și 
mare al justiției. Se nu pue însă pă
catul pe vr’un țeran român din co
munele vecine, or! din țera Făgăra
șului se vrea să primescă un răs
puns, vr’o informația, de le va cere 
în limba românescă, căci pote să 
rischeze a li înholbat de vre-un ser
vitor ori impiegat atât de crunt în
cât să-l viseze și noptea.

Aceste sunt progresele stărilor 
abnormale, este, „spiritul vremei" de 
adi, care tinde la unitatea de limbă 
și pretinde cjilnic dela noi Ro
mânii nouă sacrificii pe contul și 
în detrimentul dreptului nostru de 
limbă.

Se cerea nu de mult pentru ti

nerime „teren de luptă și de espan- 
siuneL

Etă, că seim un teren de luptă 
din cele mai strălucite, care este 
pregătit prin jertfele seculare ale 
antecesorilor noștri, — și e atj! 
mai amenințat decât tote de cătră 
sistemul de asuprire modern, la care 
adversarii vor se ne înjuge pentru 
vecia.

Este terenul luptei pentru limbă, 
este terenul, ce pote da j unim ei ro
mâne o espansiune, care să-o facă să 
înfrunte și porțile iadului.

Darânyi despre întărirea „ideii 
de stat maghiar". In discursul prin care 
ministrul unguresc de agricultură a răs
puns oratorilor din oposiție, a dis între 
altele:

„In regiunile locuite de naționalități 
în Ardeal, am făcut o singură concesiune. 
Am dat un fidei-comis, care conține 24.685 
jugăre catastrale pădure și 777 jugere 
arător. E vorba așa-der de un fidei-comis 
silvic. Este însă un interes de stat și na
țional, ca în astfel de puncte expuse se 
se întărescă ideia de stat maghiar și acolo 
să fie familii, a căror fidelitate față de 
ideia de stat maghiar, e necontestabilă. 
Cestiunea acesta nu e permis se se trateze 
din punct de vedere abstract și conside- 
ranta principală este, ca aici se esiste un 
stat maghiar"...

Bat’o pârdalnica „ideie", că mult mai 
sucesce mințile șoviniștilor.

Consiliu de miniștri comun. După 
„Neue Freie Presse la începutul septemâ- 
nei viitore se va ține în Viena un consi
liu de miniștri comun. Se va stabili definitiv 
terminal convocării dalegațiunilor și bud
getul comun pe 1903.

Pregătiri pentru congresul stu
dențesc. Intrigile studenților unguri — 
scrie „Cronica" din Bucuresci — au avut 
darul se stringă legăturile dintre societă

țile nostre (române) studențesc!. Aflându- 
se, că universitarii unguri vor se plece la 
congresul din Turin pentru a întorce opi- 
niunea colegilor italieni în favârea lor — 
studenții români au început se se pregă- 
tâscă de luptă, O parte din delegațiune va 
pleca ad! spre Turin, cealaltă parte plecă 
peste o săptămână. Va fi ușor delegaților 
noștri de-a demasca intrigile studenților 
unguri, cari pe de-o parte au admis la 
congresul trecut din Paris, ca discuțiile la 
viitorul congres să se ție pe naționalități, 
er nu pe țări...

„Conservatorul" spune, că s’a con
stituit un comitet special, format din pre
ședinții tuturor societăților studențesc! din 
Bucuresci, care se represinte la congres 
studențimea universitară din Bucuresci. 
Acest comitet va lucra pe cât îi va fi în 
putință, spre a face, ca să participe un 
număr cât mai mare de studenți la con
gres ; să publice broșuri în care să se 
arate, Cari sunt drepturile Românilor din 
ținuturile stăpânite de străini; să caute a 
înscrie câți mai mulți studenți în federe- 
ția internațională; să organiseze ținerea 
de conferințe cu subiect național, care să 
trateze cestiunea națională din punctul de 
vedere scientific, dovedind origina latini- 
tăței poporului român; să decernă premii 
pentru cele mai bune lucrări în numita 
direcțiune și se organiseze serbări în Ca
pitală și provincie pentru adunarea unui 
fond suficient la acoperirea cheltuelilor, 
ce vor necesita tipărirea broșurilor și pre
miile, ce se vor acorda.

Misiunea lui Wolseley. „Manches
ter Guardian* spune, că Wolseley s’a dus 
în Capland în interesul păcii. Partidul to- 
rylor îș! pună în cumpănă totă influența, 
ca printr’o grabnică încheiere a păcii se 
se facă odată sfîrșit răsboiului. Se menține 
cu insistență soirea, că unul din . membrii 
cabinetului a declarat, că resboiul din 
Africa-de-Sud nu se va sfirși cu victoria 
Englesilor.

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

D-l Ioan Lyra.
Un roman trăit.

Romancierii de geaba au imaginațiune 
și îș! bat capul pentru a inventa lucruri 
estra-odinare, ei totuși nu iscodesc nimic 
mai mult, decât se găsesce. în realitate.

Etă un roman, care ne reamintesce 
pe Monte-Oristo cu comorile lui și este 
în adevăr roman, căci se începe cu 
un argat de pe corabie, care călătoresce în 
locuri necunoscute, se continuă printr’un 
noroc estra-ordinar al argatului și se 
sfîrșesce prin căsătorie.

Și este un roman, care are dublul 
merit de-a fi istoric și de actualitate.

Diarele din Atena ne dau intervie
vai eroului, care, deși Grec, n’are nimic 
comun ca eroii lui Homer.

Sunt vre-o trei-deci de ani de-atunci, 
de când un băiat de patru-spre-dece ani 
din insula Ohio, cu numele Ioan Lyra, se 
angajeză de argat pe o corabie.

Sosit în Anglia întră în serviciu pe 

un vas de resboiu engles și petrecu aici 
câți-va ani, navigând pe tote mările.

La 1882, vasul engles primi ordin de 
a-se duce la Cap. Marinarul grec părăsi 
bordul și pătrunse în interiorul Africei, 
căutându-și norocul. El avu șansa, de-a 
întâlni la Kimberley trei ofițer! engles!, 
cari primiră dela guvern misiunea de-a 
esplora totă Africa-de-sud și de-a face un 
raport detailat despre esplorările lor. Fra
pați de înfățișarea deșteptă a tînărului 
grec, ofițerii engles! îl luară în serviciul 
lor și a parcurs astfel cu dânșii tot teri- 
torul dela Cap pănă la Zambese.

Terininându-și misiunea, după trei 
ani ofițerii părăsirăAfrica, recompensând 
în mod generos pe companionul, de ale 
cărui servicii erau pe deplin satisfăcuți. 
Ei făcură încă și mai mult: îl recoman
dară autorităților din Kimberley. Acesta 
fu punctul de plecare al norocului lui 
Ioan Lyra.

Se făcu antreprenor la construcția 
mai multor linii de cale ferată; Afacerea 
acesta îi produse venituri frurnose și reuși 
a-și câștiga cea mai bună reputațiune în 
totă țera. Atunci se apucă de esploatarea 

de mine de diamant, unde căștigă sume 
enorme.

Intr’aceea ișbucni răsboiul de Trans
vaal. loan Lyra înțelese, că în acest răs- 
boiu s’ar pută câștiga miliâne. Și s’asciut 
învîrti așa de bine, încât deveni furniso- 
rul armatei englese și bure în același 
timp. întemeia case comerciale și deposite 
în tdte părțile și ajunse cel mai raarefur- 
nisor al celor două armate. Detailurile, ce 
le povestesce asupra acestui subiect — 
căci Lyra se află actualmente în Pireu — 
și asupra răsboiului în general, sunt din 
cele mai interesante și mai picante.

D-l Lyra furnisa celor doi belige
rant! pane, carne, vin, medicamente, cor
turi și o grămadă de alte obiecte. En- 
glesii plăteau cu livre sterling!. Burii dă
dea adesea... diamante !

Spunând adevărul, Lyra era mai mult 
amicul Burilor, cărora le făcea servicii în
semnate, așa că Burii își puseseră întrînsul 
o încredere nelimitată și îi dădeau în 
schimb tote înlesnirile, pentru a-și pute 
esercita comercial.

Pentru a da o idee despre operațiu
nile lui comerciale, el singur povestesce, 

că vindea Englesilor și Burilor mărfuri în 
val ore de 800.000 livre sterling — 20 mi
liâne franci — pe lună! In casa sa cen
trală din Iohannesburg, două sute de am- 
ploiați lucrau diua și noptea.

Acest om estra-ordinar, presupunând, 
că cele ce le spune nu sunt esagerate, ha
zarda o mare lovitură după asediul orașu
lui Iohannesburg. Prevădând lipsa sigură 
de provisiuni în urma întreruperei comu- 
nicațiunei cu căile ferate, el plecă de nop- 
tea la Lourenco-Marquez, unde cumpără 
tbte mărfurile, ce putu găsi. Apoilevendu 
în Iohannesburg cu prețuri fabulose.

D-l Lyra deplânge ravagiile causate 
prin resboiu. Trebue să fi ,vă<;Iut cine-va, 
dice el, ce era țera aceea înainte de răs- 
boiu, pentru a pute înțelege starea dede- 
vastațiune și de ruină, în care se găsesce 
actualmente. Acest spectacol este deso- 
lant, înspăimântător.

Solicitat de a-și esprima opiniunea 
asupra continuării răsboiului, d-l Lyra a 
răspuns textualmente așa: „Răsboiul se 
va prelungi încă mult timp, întâiu pentru- 
că Burii au bani mulți și pot să-și pro
cure alimente și munițiuni de răsboiu. 
Apoi mai sunt alte resone, pe cari eu nu le
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Calumniare audacter...
Contrarii „Gazetei" și dușmanii per

sonali ai proprietarului acestei foi, dmenii 
dela „Trib. Poporului" din Arad, după o prea 
scurtă pausă de vre-o câteva luni au re- 
cădut în vechiul obiceiu de a face perso
nalități scandalose și au reînceput cam
pania de calumniare, cu care urmăresc 
două scopuri: mai întâiil a depopularisa 
personele, pe cari nu le au la stomac în 
puterea dicalei „calumniare audacter sem
per aliquid haeretu, și cari stau în cale 
svârcolirilor lor caraghiose și egoiste, al 
doilea a-se „face interesant!", căci unde 
lipsesce și fondul și spiritul, acolo își. 
ocupă locul bălăcăriturile și bîrfiturile per
sonale stupide și murdare.

La nisce articuli obiectivi ai noștri 
privitori la purtarea națională a celor dela 
foia aradană, acestă fdie a răspuns prin 
tot felul de clevetiri și suspiționări la 
adresa proprietarului diarului nostru.

A fost și este sub demnitatea năstră 
de a întră-în discuțiune cu omeni, cari se 
portă mai rău decât precupețele halelor. 
Nu numai odată am declarat, că nu mai 
putem sta de vorbă cu nisce omeni ca 
aceștia.

Der mai avem și o datorie publicis
tică și am trebuit și trebue deci să pre
venim pe cetitorii noștri asupra acelor pe- 
riculose porniri, ce sunt de natură a zăpăci 
și seduce publicul nostru neorientat. Am 
dat și vom da și în viitor pe față t6te 
meschinăriile, ce pot fi păgubitore solida
rității ndstre, precum de altă parte am 
criticat și vom critica, am combătut și 
vom combate tote direcțiunile greșite, de 
ar fi isvorît ele din cele mai curate intenți- 
uni, cari asemenea pot fi prejudițidse in
tereselor consolidării interiore a partidu
lui nostru național. Der am discutat și 
vom discuta numai obiectiv și între mar- 
ginele bunei cuviințe, respectând adevărul 
și evitând minciuna și calomnia. Deci pe 
terenul disensiunilor murdare personale 
n’am alunecat și nu vom aluneca nici
odată.

Mai mulți amici ai fdiei nostre însă 
ni-au atras atențiunea asupra mai multor 
afirmări indrăsnețe și calumniose, făcute 
de „Trib. Poporului" din Arad în câte-va 
articole din dilele ultime la adresa foiei 
ndstre și a proprietarului ei, cari — după 
părerea lor — n’ar trebui se rămână nescăr
mănate, din causă că se afirmă lucruri 
din trecut cu totul false și în mod ten
dențios denaturate. Decă — die amicii noș
tri—nu se vor reduce la adevărata lor va- 
ldre asemeni afirmări mincindse, atunci 
parte mare din cetitorii foiei aradane, cari 
nu cunosc lucrurile petrecute în trecut, 
pot să fie seduși a crede că „Gazeta" de 
aceea nu răspunde, fiind-că ar recunosce 
adevărul acelor afirmări.

Nu putem să nu concedem, că păre
rea de mai sus are mult temeiă, mai ales 
în vederea neorientării publicului nostru, 

pot esplica, pentru'-Că ori-ce esplicații ar 
causa prejudiții intereselor lor. De-altmin- 
trelea, Burii n’au pierdut mulți omeni și 
pot să opună încă Englesilor o resistență 
îndelungată și încăpățînată".

Ioan Lyra s’a căsătorit cu o En- 
glesă din Cap. Are doi copii, pe cari i-a 
trimis de curând la Atena, șă-șî facă stu
diile. Acum a venit și el la Atena să-și 
vadă țera și nemurile, are însă de gând 
a-se întdree erăși în Africa.

Călătoria lui mai are un alt scop : 
se ajutore tote rudele sale și săracii din 
locul seu natal. Îndată ce a sosit în Pi
reu, se puse a-și esecuta planul său cu 
mare liberalitate. Toți săracii, nenorociții 
și orfanii au găsit într’ânsul un protector. 
In cât pentru rudele sale din insula Ohio, 
el a cumpărat și echipat opt mari corăbii 
cu pânze — locuitorii insulei sunt în mare 
parte marinari — și le-a făcut cadou la 
opt rude : unchi, veri, nepoți. Acum se 
ocupă cu planul a le cumpăra un vapor 
de trei mii tone. A donat afară de acesta 
doue sute de mii franci bisericelor, șcdle- 
lor și orfelinatelor din Ohio. Bisericei Mai
cii Domnului din Tinos, care este pentru 
ortodox! ceea ce este Lourdes pentru ca- 

și urmând indigitării amicabile, vom sfă- 
rîma adi afirmările mincindse făcute asu
pra ndstră în „Tribuna Poporului" nr. de 
Sâmbătă 2 (15) Martie a. c. prin care se 
falsifică și se mistifică faptele presente și 
trecute.

Așa se pote ceti în articolul de fond 
al numitei foi următorele:

„Cât privesce acum pe cei dela 
„Gazeta", cari tac tăcerea pescelui și nu 
suflă nici un cuvânțel despre scrisorea 
d-lui Mihu, dragă Domne, der când s*ăîfi-x 
trebat nația română: ore ce dice „Gazeta"?!... 
Ce însemnătate s’ar și pută da unui om, 
ca directorul „Gazetei", care la 1892, în 
8 Ianuarie își cetea în conferența națio
nală Memorandul, ce trebue dus la Viena, 
er a doua di voteză contra Memorandului 
numai fiind-că vedea, că nu d-sa, ci alții 
ajung la conducerea partidului?!"

Aici se afirmă mai întâiu neadevărul, 
că „Gazeta" „n’a suflat nici un cuvențul 
despre scrisorea d-lui Mihu" — când ea- 
cu două dile mai înainte de aparițiunea 
citatului număr al „Trib. Pop." publicase 
primul articol în acea afacere.

Al doilea, „Trib. Pop." afirmă, că 
nația română nici-odată n'a întrebat ce 
dice „Gazeta". N’ar însemna dre a pro
fana istoria ndstră și a diâristicei nostre, 
când am umbla să rectificăm și acâstă 
perfidă afirmare?

Al treilea, afirmă „Trib. Pop.", că di
rectorul „Gazetei" în 8 (20) Ianuarie „își 
cetea în conferența națională Memorandul, 
ce trebue dus la Viena". Cel mai sfruntat 
neadevăr. Nu numai că în conferență nu 
s’a cetit nici un fel de proiect de Memo
riu, der nici măcar despre aceea n’a fost 
vorba, ce fel de principii se conțină și 
cum să fie redactat acel Memorand, ceea- 
ce directorul „Gazetei" a și relevat în 
vorbirea sa ținută în întrunirea comisiunei 
de 30, la care a luat parte cine a voit 
dintre membrii conferenței.

Mai departe afirmă „Trib. Pop.", că 
în diua a doua a conferenței, directorul 
„Gazetei" ar fi votat contra Memorandu
lui. Erăși o minciună cu brevet. In con- 
ferentă mai întâiu nu s’a votat de loc, ci 
numai în comisiune. Der nici aici nu s’a 
votat pro seu contra Memorandului, căci 
nu s’a cetit și nu s’a pus în discuțiune 
nici un fel de proiect de Memorand, ci s’a 
votat numai asupra întrebării, decă un 
memorand să fie presentat fără amânare 
ori nu ?

In fine afirmă „Trib. Pop.", că direc
torul „Gazetei" ar fi votat contra „numai 
fiind-că vedea, că nu d-sa, ci alții ajung 
la conducerea partidului".

Și mai îndrăsneță minciună și mai 
mare infamie, decât tdte cele de mai sus!

Și cine vine să împute, acum după 
dece ani de probe și pățanii, directorului 
„Gazetei" scopuri personale egoistice! 
Acei famuli ai. matadorilor „grupului tri- 
bunist", cari trebuiau să considere de mare 
distincțiune, că la conferența din 18$2 
li-ș’a dat rolul de simpli claqueuri pentru

tolicî, i-a făcut un cadou estra-ordinar. El 
și-a cântărit copiii, și a dedicat Maicii 
Domnului ex-voturi în aur masiv în greu
tatea celor doi copii. <

De când a sosit în Pireu, a luat o 
obicinuință curidsă. In fie-care’ diminrețft 
când ese de acasă, își umple buzunarele 
de o sută de franci bani mărunți, pe cari 
îi distribue săracilor, ce-i întelnesce pe 
strade.

Insă detailul cel mai interesant al 
acestei istorii greco-transvaliană, care are 
tote aparențele unui basm, este surprisa 
finală.

— Vă reserv o adevărată surprisă, 
dise cătră un redactor al diarului „Acro
polis", care a avut o întrevedere lungă 
cu el.

Se deschise o ușă și o copilă fru- 
mosă, cu părul blond, umbletul majestatic, 
fisionomia energică și cu tote acestea sim
patică, întră în salon.

— Acăsta este nepotâ neînvinsului 
general Botha, dise d-1 Lyra. Unchiul ei 
mi-a încredințat’o, rugându-mă să o aduc 
în Grecia. E de șese-spre-dece ani.

Spunând adevărul, d-șora Botha pă
rea a fi mai mare de două-deci ani. 

a face reclamă vătafului lor și pentru a 
asurzi cu strigătele lor sălbatice glasurile 
ce dau espresiune judecății mature!

Ajunge să constatăm un singur fapt, 
pentru a sdrobi afirmarea infamă a „Trib. 
Pop.".

In comisiunea conferenței dela 1892 
terminându-se discusiunile, s’a procedat la 
alegerea comitetului central.

Atunci Eugen Brote, a căruia pro
punere de a-se înainta un memorand „fără 
de amânare" fusese primită, a propus și 
pe membrii noului comitet. Pe lista, ce 
s’a cetit, între strigări de „primim" și „să 
trăescă", a fost propus imediat după Dr. 
loan Rațiu, la al doilea loc, ca membru 
în comitet, directorul „Gazetei", fiind de 
față două treimi dintre delegații confe
renței.

Și ce s’a întâmplat?
Directorul „Gazetei", 'despre care 

afirmă adi cei dela „Trib. Pop.", că „nu 
rîvnea decât a ajunge la conducerea par
tidului", s’a ridicat, după cetirea și acla- 
marea întregei liste, și mulțumind a de
clarat, că nu pote primi a face parte din 
acel comitet. A arătat și motivele sale 
obiective și principiare, asigurând totodată, 
că deși se vede constrîns a declina ond- 
rea de a aparține comitetului, totuși pe 
câtă vreme acest comitet va lucra și va 
procede corect numai în interesul marei 
cause a partidului și a națiu’nei, d-sa va 
fi totdeuna gata a-1 sprijini cu modestele 
sale puteri.

Atâta, pentru a pune în lumină ade
vărata valore a afirmărilor și dovedilor 
celor dela „Trib. Pop.", produse în contra 
directorului și proprietarului „Gazetei".

Pe basa unor astfel de afirmări și 
dovedi variază apoi „sincerii" și „gene
roșii" „confrați" dela foia aradană invec
tivele lor personale la adresa ndstră și a 
proprietarului foiei ndstre, mergând pănă 
a’l declara sans fagon de „om rău", care 
n’are decât „o gușă mare de venin". („Trib. 
Pop." nr. 25 din a. c.)

De altmintrelea să se scie, că în 
curend va fi spulberat întreg sistemul de 
calumnii, ce’l țes acești intrigant! de dece 
ani în jurul vechiului nostru organ și al 
directorului său.

Mișcarea din Rusia.
Celea-ce se petrec actualmente în 

Rusia, par a fi semnele vremii.
Ofițeri ruși n’au vrut să se supună 

ordinului de a împușca asupra turburăto
rilor. Scirea acesta s’a publicat mai întâifl 
în „Leipxiger Volkszeitungu și au repro- 
dus’o tote diarele din străinătate. După 
informațiunile numitului diar, 21 ofițeri 
au fost arestați, fiind-că s’au opus a pu
blica soldaților porunca, că de aci înainte 
trebue să împusce asupra muncitorilor și 
studenților demonstranți. Declararea ofițe
rilor stă în legătură cu manifestul, ce l’a 
adresat ofițerilor comitetul revoluționar și

D-1 Lyra presents pe interlocutorul 
său și conversațiunea începu în limba ger
mană. Blonda boerină vorbesce admirabil 
germana, englesa și olandesa.

— Ara părăsit, dicea ea, cu mdrtea 
în suflet, nenorocita mea patrie. Credeam 
că nu voiti găsi nieăiri o țeră așa frumosă 
ca a mea; rii’ara înșelat. Grecia este o 
țeră magnifică....

„Oh! Iubesc Grecia, continuă ea, fi
ind-că a suferit și ea, mai mult, decât 
am suferit noi din partea rapacilor și in
sațiabililor noștri inimici. La noi sunt 
dile, când nu vedem sorele, aici îl văd în 
fie-care di. Iubesc Grecia și resoluția mea 
e gata. Din momentul, când patria mea 
va ajunge sub călcâiul Englesilor, și noi 
nu vom mai ave patrie, void face din 
Grecia a doua patrie a mea: voiu rămâne 
aici".

D-1 Lyra esplica apoi diaristului, că 
d-șdra Botha se va căsători în curend cu 
un tînăr Grec, cu numele Stefanos, care 
este în etate de două-deci de ani.

D-1 Lyra a înzestrat în mod regal 
pe protejata sa.

(„R-ie") O.... 

în care ofițerii erau provocări, de a nu 
pușca asupra fraților lor și a nu se pleca 
dinaintea tirăniei.

Tot-odată sosesc amănunte despre ma
rea demonstrație studențescă dela 16 Mar
tie în Petersburg.

Aprdpe de catedrala Cazan apărură 
în acea di pe la amiadi mai multe sute 
de studenți. Poliția avea scire despre de
monstrație, căci tocmai în acea di era ani
versarea morții studentei Vengerova, care 
înainte cu câți-va ani a fost luată de po
lițiști și internată în fortăreța Petru-Paul, 
unde luni întregi a fost ținută pe motiv, 
că era revoluționară. Nefericita fată, în 
desperarea ei, și-a stropit hainele cu pe
trol și și-a dat foc, murind astfel în chi
nurile cele mai grozave. De atunci o parte 
a studenților îi venerâză memoria ca pe a 
unei martire.

La vestea despre demonstrația stu
denților pe Newski Prospekt se adună o 
mulțime uriașă de popor. îndată după apa
riția studenților publicul s’a amestecat 
printre ei și cu strigări de „hurra" se des- 
fășurară steguri roșii și în popor se dis- 
tribuiră proclamații ațîțătdre. Atunci, par’ 
că ar fi eșit din pământ, apărură mai 
multe sute de polițiști călări, pedestri și 
gendarmi și au provocat publicul să se 
depărteze — ceea-ce însă în marea învăl- 
mășală, ce s’a produs, era cu neputință. 
Atunci poliția a dat năvală asupra mulți- 
mei și începu s’o ciocârtescă amarnic cu 
săbiile. Mai întâiu au fost atacați studenții 
și studentele. Unuia din studenți i-au tă
iat obrazul stâng, altuia nasul, mai mul
tora urechile, unei fete iau tăiat amândouă 
urechile.

In fine liniștea fu restabilită cu mare 
greutate. Capii mișcări ifură arestați și răniții 
transportați pe carăle Crucei roșii în închi- 
sdre. Scena întregă a făcut un grozav 
efect asupra privitorilor. Poliția a espul- 
sat din Petersburg mai mult de 200 stu
denți. S’a raportat îndată Țarului.

SOIRILE DILEI.
— 8 (21) Martie.

Reducerea numărnlui inspectori
lor dela școlele secundare. Ministrul 
Wlassics a luat hotărîrea de a reduce cu 
jumătate numărul inspectorilor districtuali 
ai școlelor secundare și a-i centralisa la Bu
dapesta.

Emigrarea jidovilor din România. 
Lui „Alkolmdnya i-se scrie din Bucuresci, 
că după votarea legii meseriilor, industriașii 
ortodox! jidovi au hotărît să țină un mare 
meeting, în care să se discute asupra sorții 
jidovilor. Adunarea s’a și ținut în sina
gogă, participând vr’o 3000 de jidovi. Unul 
din oratori a propus, ca industriașii jidovi 
de legea veche să se constituăscă în cor- 
porațiune, pentru a-și apăra interesele. Pro
punerea însă nu s’a primit. Venind la or
dinea dilei, prin votare, propunerea majo
rității, ca jidovii să părăsescă {era, ea a 
fost primită cu imanimitate și numai de
cât s’au deschis liste în cari cei-ce 
emigrăză să-șî indice etatea și ocupațiunea 
Subscrierile se vor face pănă Sâmbătă și 
listele vor fi trimise în Londra, Paris, 
Viena și Budapesta. Planul jidovilor este 
de a-se stabili în Argentinia, Canada și 
Palestina. — Și în Iași jidovimea s’a pus 
în mișcare din causa nouei legi. Un agent 
din Canada s’a dus la Iași, ca să ia cu sine 
pe jidovii, cari vor să emigreze.

Ț Ludovic Roman c. și r. căpitan 
în pensiune, a repausat adi, 21 Martie di- 
minăța la orele. 7'/2 în Brașov, în etate de 
77 ani. înmormântarea se va face Dumi
necă, în 23 Martie, la drele 2l/2 p. m. în 
cimiterul dela biserica Sf. Nicolae. Răpo
satul a fost un lung șir de ani membru 
al representanței comunale și comitatense 
și tot-deuna a mers cu conaționalii săi în 
apărarea intereselor ndstre românesc!. El 
lasă în urmări unanime regrete. Fie-i țărîna 
ușdră.

în capela română din Budapesta 
a fost Dumineca trecută — scrie „Popo- 
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•rul Român" — o frumiîsă sărbătdre. Ca
pela română de astă dată a avut dspeți 
distinși în decursul sfinte liturgii. Au fost 
■de față prelații bisericei rom. gr.-or. Esc. 
Sa d 1 metropolit I. Mețianu, P. S. S. d-1 
episcop. N. Popea, apoi d-1 Parteniu Cosma, 
directorul „Albinei" cu domna, protopopul 
din Cupșeni, Sam. Cupșa și alții multi, 
pe lângă un public numeros din loc. Răs
punsurile și de astădată le-a cântat, corul 
■bisericesc al studenților cât se pote de 
frumos. Cu acest prilej părintele metro
polit, în lipsa episcopului diecesan, P. S. 
S. d-1 I. Goldiș, a sfințit un rând de haine 
preoțesc!, dăruite de fosta soție a neuita
tului E. Gojdu, d-na văduvă Melania Ne- 
meshegyi și în legătură cu acestă dona- 
ițiune pe seina bisericei, Esc. Sa. d-1 
metropolit a ținut o predică frumdsă 
-despre dragostea evangelică, despre'Cre
dință și recunoscință. „Cei ce nu pot face 
fapte bune, fapte plăcute lui D-deu, cel 
puțin să fie recunoscător! față de binefă
cători, ca prin asta să se sporescă numărul 
celor din urmă." I-a vorbit părintele me
tropolit și tineretului universitar, îndem- 
nându-1 la bunăînțelegere, la dragostea 
evangelică și la cultivarea caracterului, 
întrăgă predica a fost ascultată cu cea 
mai mare băgare de semă.

Pentru Secui- In budgetul ministe- 
■riului de agricultură s’au luat două po- 
siții, pană acum necunoscute. Anume, se 
va da spre ajutorarea poporului săcuesc, 
care se ocupă cu agricultura 38,000 cor. 
si alte 70,000 cor. se vor da pentru spri
jinirea asociaților în Săcuime. — De loc 
nu ni-am mira, decă mâne poimâne am 
xtudi. că fie-cărui Săcuiu i-se dă plată fixă 
anuală din visteria statului. Și totuși, gân
diți, că Secuiul n’ar emigra și atunci în 
„Valahia"? Domne feresce!

Pentru Rakoczy și 'Kossuth. Con
gregația comitatului Heves, a decis în șe
dința dela 17 Martie, să trimită dietei ,o 
adresă în care să ceră desființarea legilor 
difaraante {pentru Rakoczy, Bercsenyi și 
Thokoly și să inarticuleze în lege meritele 
lui Ludovic Kossuth și a honvedilor dela 
48. A decis tot-odată, ca tdte comitatele 
să fie invitate de a face asemenea. — Așa 
se vede, că șoviniștii n’au alte lucruri mai 
•bune de făcut.

Noul director de poștă. Ministrul 
-r. u. de comerciu a numit în postul de di
rector al oficiului telegrafo-poștal din 
Brașov pe d-1 Vedfy Gybzo, care mai 
înainte fusese aplicat timp mai înde- 
lnngat în ministeriul de comerciu, er 
dej 9 ani încoce îndeplinia funcțiunea 
de comisar districtual la direcția telegrafo- 
poștală din Clușiiî. Noul director, precum 
se spune, este un om de fire conciliantă 
și cunosce mai multe limbi.

Regele Eduard și Francesii. Din 
Londra se anunță,că regele Eduard a re
nunțat cu desăvârșire la planul de a merge 
în Francia-de-Sud și în Paris. In Paris, de 
altfel, l’ar fi așteptat o ciudată primire. 
Drumont a scris în „Libre Parole" un ar
ticol în care amenința pe regele engles 
■cu „șari-vari". Articolul se încheia astfel 
„Eduard VII nu se va pute plânge, decă de
monstrația acesta se va întâmpla, fiind-că 
stă în voia lui de a rămâne acasă". Aceste 
cuvinte {„amicale" au ajuns și la urechile 
regelui și el s’a hotărît în urmă de a re
nunța la planul călătoriei în Francia.

Epidemia din Rîșnov, care de șăpte 
luni a secerat atâtea victime, mai ales 
între Români, continuă a băntui cu vechea 
furie. Un domn din Rîșnov ne spune adi 
detalii înspăimântătdre despre ravagiile 
epidemiei, care se manifestă cu diferite și 
stranii simptome, ca înțepenirea gâtului 
etc. și care opereză cu o celeritate uimi- 
tore nu numai printre copii, der și printre 
cei mai înaintați în etate. Numitul domn 
spunea cu mirare, că nici după atâta timp 
n’a venit încă vr’o anchetă dela guvern 
la fața locului. „Decă se întîmplă între 
animale o asemenea epidemie, dicea el, 
deja de mult s’ar fi studiat cașurile prin 
anchete și para-anchete."

Biciușcă și revolver. După scanda
lul din „Reichsrath" de care ara vorbit erl, 
pangermanul Stein, conform promisiunei, 
s’a dus alaltăeri în parlament cu biciușcă. 
Prietenii lui Dyck audind de acesta, au fă
cut atent pe Dyck, care numai decât a tri
mis să i-se aducă un revolver. Agrarul 
Ratay încă avea la sine un revolver. Nu 
s’a întâmplat însă nici un incident.

Makkai Zsiga — „espert". Mare 
cinste l’a ajuns pe deputatul țăran săcuiă 
Makkay Zsiga. Foia „Szekelysegu află, că 
ministrul Daranyi l’a rugat „în scris", să 
ia parte ca „espert" în ancheta agri
colă, ce se va deschide dilele acestea și 
să-și dea acolo „părerea", că ce ar fi de 
făcut pentru îmbunătățirea sorții micilor 
proprietari (firesce că Unguri) din Ardeal. 
Of, of, „Makkai bâcsi", la mare probă 
te-au pus „domnii".

Tolstoi s’apropie <le sferșit, După 
părerea medicilor, marele romancier Leo 
Tolstoi nu va trăi mai mult de 2 săptă
mâni. Sentința acesta i-a adus’o chiar me
dicul Țarului, Dr. Bertenson, care a petre
cut câte-va dile lângă patul bolnavului.

„Scandal la o serbare națională." 
Diarul „E—k“ scrie, că Ungurii din Du
bova au serbat la casina lor dina de 15 
Martie. Românii însă în frunte cu învăță
torul Avram Tripescu ar fi venit să tul
bure serbarea și ar fi spart ferestrile'casinei 
unguresci. Președintele casinei, d-1 Iamrik 
Gyorgy a făcut arătare la inspectorul șco
lar contra lui Tripescu. — Nu cumva e și 
acesta vre-o aiurare de-a lui „E—k“ ?

Frecuența universităților austriace 
La cele opt universități din “Austria au 
fost înscriși în semestrul espirat de ernă 
18.322 auditori, 14.782 ordinari și 3205 es- 
tra-ordinari. La facultățile de teologie au 
fost 1024, la cele de drept 9410, la medi
cină 3299 și la filosofie 4590. Numărul 
studentelor a fost 623, din cari 514 la fi
losofie, 66 la medicină și 43 la drept ca 
hospitante. Din acestea studente ordinare 
au fost numai 126.

Cecil Rodhes alcoolic. Un medic 
din Kimberley e de părere, că faimosul 
Cecil Rodhes este victima alcohoolismului. 
El nu suferă de angina pectoris, ci se află 
în ultimul stadiu al alcoholismului. Slăbi
rea inimii în grad mare, lipsa aprdpe to
tală a puterii de mistuire și degeneres- 
cența ficatului sunt simptome, cari se gă
sesc la alcoolici.

Statua Țarului-liberator. Din Sofia 
se telegrafeză, că la desvălirea statuei Ța
rului-liberator vor asista regele Serbiei, 
principele Muntenegrului și probabiil că și 
Tarul Nicolae.>

Un irlandes în rândurile Burilor. 
Poliția englesă caută pe capete pe colo
nelul Lynch, irlandes, care s’a luptat în 
rândurile Burilor în contra Englesilor. Gu
vernul l’a dat în judecată pentru înaltă tră
dare, er Irlandesii l’au ales deputat în ca
mera comunelor.

Resonele financiare ale amiciției 
franco-italiene. Un economist distins, d-1 
G. M. Flamingo, scrie în „Nouvelle Re
vue" despre situațiunea financiară a Ita
liei următorele:

Piața Parisului și-a reluat vechiul loc. 
de mare sursă de bani pentru Italia. Au
rul frances a fost acela, care a alergat în 
ajutorul Italiei, umplând casele de bancă 
înființate de Nemți și scăpând regatul d’o 
crisă economică. Cumpărarea rentei de 
5% a modificat în străinătate mișcarea con
solidatelor, ceea-ce a tras după sine res
tabilirea echilibrului balanței economice a 
Italiei pănă în gradul, că agiul aprdpe a 
dispărut. Din aceste motive Bursa din Pa
ris a împins cursul Consolidatelor 5% din 
colo de al pari, preparând posibilitatea 
imediată a unei conversiuni de 3*/,%. ce 
ar da budgetului statului un beneficiu 
anual de 60%. Pe când capitalul frances 
desfășură acestă activitate energică, pre
parând în același timp desvoltarea indus
triei și a lucrărilor publice italiene, bursa 
din Paris în același timp prepară si ea 
condițiunile de conversiune a consolidate
lor. — Crisa economică a Germaniei a 
forțat Italia de a-se apropia politicesce de 
Francia.

Teatru german. Mâne Sâmbătă se 
va da prima representație din ciclul teatral 
a d-lui Leo Bauer cu drama sensaționa- 
lă „Alt Heidelberg“ în 5 acte de W. 
Mayer-JForsfer, er Duminecă farsa „Sein 
Doppelganger", traducere după Maurice 
Hennequin și Georg Duval.

i . Pentru folosire esteriără. Durerile de în
cheiaturi, de reumatism și șoldină, precum și tot 
felul de aprinderi se vindecă cu succes sigur folo- 
sindu-se spirtul lui Moli. Prețul unei sticle 1 cor. 
90 filerl. Se trimite dilnic cu rafnbursă poștală 
de farmacistul și liferântul curții c. s. reg. A. Moli 
Viena Tuschlauben 9. In farmaciile din provinciă 
să se ceră preparatul A. Moll pro' 64ut cu marca 
de contravenția și subscriere.

Spionajul rusesc. Afacerea colo
nelului Grimm dă mult de lucru guver
nului și statului major rusesc. Dintre tdte 
afacerile de spionaj militare, acesta este 
de sigur una din cele mai grave și urmă
rile ei se pot simți multă vreme la statul- 
mjajor rusesc. Intrega graniță dinspre Ger
mania fusese dată pe mâna serviciului de 
informațiuni german și acest punct stra
tegic așa de important ar fi rămas slab 
apărat în cas de răsboiu.

Afacerea colonelului Grimm desvălue 
o mică parte din tradiționalul sistem de 
spionaj, pe care diriguitorii ruși îl aplică 
cu prisosință tuturor vecinilor lor.

Spionajul a ajuns o armă de stat 
în Rusia. Revolta studențimei universitare 
ruse este datorită în mare parte faptului, 
că au fost menținute posturile de inspectori 
academici, un fel de spioni oficiali ai stu
denților.

în casele particulare, portarul este 
j dator să dea relațiuni la poliție despre 
tdte personele, cari intră într’o casă și 
despre tdtă corespondența, ce se primesce.

Polonia este acoperită de o desă re
țea de spioni. în România sunt trei centre 
principale de spionaj: la Galați, Iași și Bu- 
curesci, și în ultimul timp s’au fondat so
cietăți în România sub diferite numiri 
pravoslavnice, al căror scop este spionajul 
vieții publice din România.

Este o adevărată răsbunare a sorții, 
<jlicer„Cron.“, când sistemul de spionaj al 
Rușilor se întdrce câte odată împotriva 
lor înșiși.

Procesul falsificatorilor de bani.
Brașov, 21 Martie 1902.

Procesul falsificatorilor de bancnote 
românesc!, Nic. Lichirieși comp, era soro
cit pe dina de 19 Martie în fața tribuna
lului din Tergu-Mureșului.

Banca Națională Română era repre- 
sentată prin d-1 1. G. Bibicesu, director de 
bancă, asistat de d-1 advocat din Brașov, 
Simion Damian.

Ședința s’a deschis la orele 8’/2 sub 
președința d-lui Iosif Schuller, asistat de 
judecătorii Kovăcs și Gaspâr. Scaunul 
procurorului îl ocupa d-1 substitut de 
prim-procuror, Gyarfas.

Acusați: Nic. Lichirie, I. Munteanu, 
Lazar Munteanu, Tanase Tarcea, Nicolae 
Șchiopu, I. Giurca, Nic. Șelariu, Arsenie 
Buda și Lazarevics Lăszlo.

Apărătorii: Dr. Sărkăny, Schornstein, 
Dr. Lânyi, Dr. Bedo, Csongvai, Dr. Feny- 
vesi, Dr. Hegyi, Dr. Palfy și Csontos.

Erau de față și vr’o 5 martori ve- 
nițl diu Cârța, cari însă n’au ajuns a fi 
ascultați.

Procurorul, înainte de a se fi luat 
interogatorul acusaților, și-a reservat drep
tul, ca după ascultare să ceră, decă va 
crede necesar, amânarea procesului pen
tru a-se aduce și acusații cari se află ares
tați în România, spre a fi confrontațl cu 
aceștia.

Advocatul Simion Damian susține și 
din partea sa amânarea procesului decla
rând, că decă acusații din România nu se 
află de față, nu este fiind-că guvernul ro
mân n’ar fi vrut să-i estradeze, ci fiind-că 
procesul lor se va judeca dilele acestea, 
er după ce vor fi judecați, se vor es
trada.

S’au ascultat apoi acusații, afară de 
Giurca și Lazarevici.

După ascultarea lui Lichirie, care 

făgăduia totul cu un cinism uimitor, chiar 
și când la confruntare ceilalți acusați îi 
spuneau „părinte, d-ta ne-ai fost preșe
dintele, d-ta ne-ai îndrumat la tdte", pro
curorul a cerut amânarea, ^pentru a se 
pute aduce Max Ressel și Iliescu arestați 
la Prahova.

Procesul s’a amânat pentru diua de 
1 Maiu a. c.

Procesul a necesitat două ședințe 
dela 8*/2—-11 a. m. și dela 4—9 d. a.

ULTIME SCIRI.
Viena, 20 Martie. Alegerile co

munale s’au continuat erl cu alege
rile suplimentare în colegiul II din 
cartierele Leopoldstadt, Landstrasse, 
Wieden, Iosefstadt și Brigittenau. Si
tuația antisemiților a rSmas tot cea 
veche, adecă Jidovii nu s’au putut 
afirma, decât în citadela lor Leopold
stadt, unde candidatul lor a obținut 
1632 voturi, pe când candidatul an
tisemit a remas în minoritate avend 
numai 1312 voturi. In Landstrasse: 
antis. 1805 v., jud. lib.: 442, Wieden : 
antis. 1019, jud. lib. 353. Iosefstadt: 
antis. 976, jud lib. 187, Brigittenau: 
antis. 440, jud. lib. 149. Tot erl s’au 
făcut și alegerile represent, distric
tuale (Bezirksvertretung), col. II din 
Alsergrund, Favoriten, Simmering și 
Funfhaus. Pretutindenea au reușit 
antisemiții cu majorități sdrobitdre.

Voci din public*).
Herman, 12 Martie st. n. 1902.

Onorată Redacțiune! In diua de 
Sf. Ioan a. c. s’a dat în comuna nostră 
Hărman sub conducerea învățătorului Da
vid Pop o producțiune teatrală împreu
nată cu joc. Producțiunea ca atare a reu
șit destul de bine și după-ce s’a și dat 
un raport la „Gazeta Transilvaniei" în 
care i-se aduc d-ului învățător laude 
aprdpe nemeritate, noi n’am ave nimic de 
dis, căci succesul a fost satisfăcător, der 
sublim n’a fost. Ceea-ce însă ne face a 
ne ridica vocea și a provoca pe acest în
vățător la o dare de sdmă și mulțămită 
publică este, faptul că d-1 învățător David 
Pop a făcut invitările în numele inteli
genței din Hărman.

De sine înțeles, că prin acesta pub
licul atât din sat, cât și străin, a fost sedus, 
cu atât mai mult, cu cât și scopul petre- 
cerei a fost ca din venitul curat să se 
augmenteze fondul corului, un scop destul 
de sublim. Der ce se vedi! Pe când invi
tările au fost făcute în numele inteligenței 
— acestă inteligență a fost osândită nu
mai la rolul de privitor, căci sigur numai 
faptul că n’a avut încredere în inteligen
ță, pe care a folosit’o de reclam, l’a îndem
nat a pune pe soția sa de cassar.

Er acuma pentru fondul corului ne 
întinde suma de 6 Corone. Când sala ho
telului din Hărman, care este una dintre 
cele mai mari din comunele rurale ale 
comitatului Brașov, era îndesuită de pu
blic de abia mai puteai răsufla, să fie 
venitul curat numai de 6 Cor.? Cine’l va 
pute crede pe d-1 învățător David Pop?

Și odată pentru totdeuna îl provocăm 
pe acest domn, carele de când e la noi 
numai vrajbă e în popor, ca de numele 
intelegenței nostre să nu se mai folosescă 
pentru a-și face reclam, că apoi el singur 
să-și satisfacă ambițiunei sale personale — 
căci doră va- pricepe și d-1 învățător David 
Pop, că acestă inteligență prin care a 
sedus publicul, îndată-ce a fost folosită, 
ar fi avut și vr’un drept de vot la aran
jarea petrecerei; și decă așa era, sigur și 
venit era mai mult și apoi nici nu-i per
mitem noi, ca după succesul bun al pe
trecerei să ne blameze încheind petrecerea 
cu câte-va cuvinte în limba nemțescă ce
tite de pe o bucată de hârtie, cetite ca și 
când ar fi chinezesce, căci d-1 Pop nu 
știe nemțesce. Ori vre d-lui a-și face mână 
bună cu Sașii desconsiderând limba sa Ia 
petrecere românescă? Uite-se d-1 Pop, 
decă fac acesta Sașii la petrecerile lor?

Silivestru Bârsan, membru și notar 
comit, paroch., Nic. Bătrânu epitrop cassar, 
Andreiu Nan slușbaș comunal.

*) Pentru forma și cuprinsul celor publicate 
sub rubrica acesta rSspund trimițStorii. — Red.

Proprietar: Dr. Aurel jtfureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu“ 
«lin ISrațov. 

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

p8 lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
rocomandație.)

Series'! literaro pentru popor.
„ Consider ațizini istorice asupra 

asociați/iinii poporelor și aplieațiune- 
lor la națiunea nostra* de loan Clinciu profe
sor în Bucurescl. Preșul 2 cor. (-J- 10 b. prt.)

Țiganii, schiță istorică, de I. P. Re- 
teganul. Prețul 1 cor. (-|~ 10 b. p.)

Jjlilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Valace. Tomul I co9tă 
cor. 1'50 Tom II cor HO (-}- 30 b. porto 
de fia-care.)

A apărut Istoria lumii partfa a 
Ill-a tălmăcită de preotul G. Morariu, după 
Dr. Th. B. Welter.

Taina norocului s^u Povestea sa
tului NemernioenI de Tache Brânduș. Acesta 
c-rte e forte potrivită pentru poporul 
nostru și costă 1 cor. (-|~ 10 b. p.)

Balade poporale de Avram Corcea 
costă i or. 1.60 plus 10 b. porto. Pmtru 
România 3 lei 20 b.

Banca de șc6lă de I. Dariu, 30 b. 
plus 10 b. p.)

Disciplina în serviciul educa
țiunii de I. Bariu, 40 b. (plus porto 10 b)

Idealul învățătorului român de 1. 
Dariu, 40 b (plus porto 10 b.)

Tragedia Calvarului de abat. 
Henry Bolo traducere în românesce de 
membrii soo. de lect. „Inoeențiu M. 01ainu 
din (Blașiu. Prețu! 2 cor. pentru România. 
3 lei plus' 20 b. porto).

I/ilice dela Pind., poesii macedo- 
nene-origiuale și daco-J omâne de P. Vulcan, 
cor. 2 (pl. porto 10 b.)

Cartea. Sătenului, novele de Em. 
Părăeami cor. 1 (pl. 5 b. por.) ,

„In velt6re'i novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1'2 > (porto 10 b.)

„Amicul tinerimeP, Anul I. foiă 
de cunosmnțe folositbre de prof. 1. M-nstl, 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Dietetica poporală,, scrisă cu deose
bită considerațiune la modul de vețuire a țe- 
ranului român, de Simeon Stoica, medic 
pensionat. Conține vre-o 2b figuri în text. 
S? vinde acum în loc de cor. 1.60 cu 1 cor. 
-J- 10 b. porto;

• Umbre și lumini poesii de Em. Pă- 
răeanu, cor. 2'50 (porto 20 b.)

Cugete și consider ațiunl din es 
periența vieții lui Arghirobarb. Conține 
170 de sfaturi înțelepte, scbse din pățania 
vieții. Prețul 20 b. (cu posta 24 b.

Pilde și sfaturi pentru popor, 
de loan Pop Reteganul. Cartea conț ne 
vre-o 24 descrieri cari cuprind diferite în- 
i ățăturl pentru trebuințele țăranilor noștri. 
5 > b (-]- 10 b. porto.)

logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihoreni, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 81’. Prețul. 1 cor 
(-ț 10 b. porto.)

Povestea despre, prințul Ahmed 
al Hamei știu Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 h. (-f-6 b. porto.

Toaste pentru tot felul de persone 
și ocasiunl, de Tit. V. Gheaja, spiritual la 
instit. de corecțiune din Gherla. Pr. 40 b. 
(cu posta 44 b.).

Buchetul, culegere de cântări bă
trânesc! și naționale de I. Pop Retfganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 h.)

Bisete și ^îmbete, de T. V.- Gheaja, 
cu 254 de anecdote, păcălituri și povestiri 
glumețe. Prețul 60 b. (cu posta 70 b.)

125 chiuituri, de cari strigă fe
ciorii în joc, de /. P. Reteggnrd. Pr. 24 b. 
< u porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de G<'<>'-<:c Și-mu. Conține novele cu tendin 
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețui a r. 
1.20 (cu posta c r. 1.30)

Opșagurl, cât cioplite cât pilite.și 1«. 
lume împărțite, de 7. P. R‘ earn ut. Vre-o 
60 de poe ii glumețe. Pr. 80 b. (-f- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Bidc, 
t rețul 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia d'> Teodo- 
Pul:-, prețul cor. 1.20 (plus 10 b. porto).

Poesii poporale despre A-ram 
Jatien aim.are și iubii ațe de S meou Fl. 
JAi ian P eț >1 1 cor. (-]- 10. b. p- rto)

Musa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de luliu Bognariu, 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un traotat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul oordne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

„Pe pragul mormentului^ de 
preotul G. Simu, conține versuri funebrele 
pentru popor și pentru inteligențl. Pr. 50 
bani (-]- 6 b. porto'.

Buchete de flori, culese diu grădina 
limlmi române pentru copil, fascicola III, 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro 
mâuilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sexti" 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Asupra situațiunei, artico'i și foișore de 
lonO A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto.

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
bani.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
porta raiului seu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Aron Booa Velchereanu 50 bani plus 
5 b. porto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neașteptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pentru ce am rămas

flăcău bătrân................................. 16 b.
Nr. 3 La anul nou .... 08 b.
Nr. 4. Ce nici prin minte nu 

mi-a trecut ..................................08 b.
Nr. 5. O pățanie................... 08 b.

Tote la olaltă 48 b. plus 10 b. porto.
lnfluința trancesă în România de Al. 

Xenopol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. —|— 5 b. porto.

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. cor. 1. 50 b. pl. 10 b. porto.

Poesii de Al. A. Maoedonsk'. Preț. 
3 cor. pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a lui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frunRsă 
in versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

Prosă și versuri fabule de Gr. M. 
Alex ndrescu prețul 30 b. plus 5 b porto.

Istoria Iui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Ti m 
Totan învățător, preț. 20 b. pluș 3 b. porto

Scriitori, cetitori și critici de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b plus 5 b porto.

îmbunătățirea stărei săfen lor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -ț- 5 b. porte.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plu> 
10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideile lui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păoățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologurl în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacquerie. Eugene Manuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Danconr 
și L. Ra isb >nne de Nic. 1 e Țincu 1 cer 
Ilus 5 b. porto.

Cu verful per.e’, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antoniu Pup 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Ionel edueațiunea unui Iun copil. Carte 
pentru părinți și alți educatori. „Principele 
morale și ereștineșc,l“ de care trebue s<5 se 
conducă părinții m educnțiunta copiilor 
lor. Copiii b i e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a' părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Boi oovariu 
profesor de filos..fie și pedagogie. Pr< țul 
2 cor. plus 20 b port >.

„Clipe de repaus4 de Sorcova. Un 
volum elegant, care pote ocupa lpc pe ma
sa orl-cărui salon. Prețul 2 corone (Pentru 
România 2 Lei 50 bani) porto e«tra. Cre
dem a fi de prisos a mai recomauda >n 
special acbs ă nouă apariție l'terarfi. In 
acest volum găsim un limbagiii frumos ro
mânesc și niște povestiri sorise cu atâ<a 
spirit, încât cartea odată luată în mână, 
nu o mai pui jo», păoă nu ai cetit’o tută 
Se pote procura 1 i Tipo Tapa A. Mtveșiann 
pe lângă trimit rea prețului indicat, plus 
20 bani porto.

Cursul pieței Brașov.
Din 21 Martie n. 1902.

Bancnota rom. Gump. 18.98 Vend. 19 02
Argint român. 18.40 B 18.44
Napoleond’ori. n 19.- n 1^.10
Galbeni 7) 11.30 „ 11.40
Ruble R sescî 126. - » >27.-
Mărci germane T) 58.50
Lire turcescl 10.72
Scris, fonc.Albina 5% 100,-- " 101.-

Cursul la bursa din Viena.
Din 20 Martie n. 1902.

Renta ung. de aur .4%..................... 119.90
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 97.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2°/0 . 120 25 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2%. 100.60 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% .... 97.20
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.— 
Impr. ung. cu premii .< . . . . 205.— 
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 166 — 
Renta de argint ausțr....................... 101.65
Renta de hârtie austr......................... 101.35
Renta de aur austr............................ 120.85
LosurI din 1860................................. 153.85
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.28

D
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PraMe-Seidlitz ale lui Moli
Verita-btle «imnuai, <9ecă «lăcuire ew«6ă este «sa marea «le

ugseirnre « iui A. ilHoii și cu subscrierea ea.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, con8tipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeescî a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Fălsificațiilc se vor urmdri pe cale judecătorescâ.

Franzbranntwein și saire a lui
Uor’Gnhîln d.6că fiecare sticlă este provedută cu marca de scutire și cu

IlUHldi, plumbul lui A. IKolJ.
Franzbranntwein-ui și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de

osebire prin tras (frotat' alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coroi.e 1.90.

Săpun de copii a lui MolL
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru '-opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provegută cu marca 
de apărare A. Moli.   

Trimiterea urimcâpată prin

o. și r. fnrmsor al cnrjii imperiale Vicua, laclilaiibeii 9 
Comande din provinclă so efectueză dilnic prin rambursa poștală.

La depositc se ceru anumit preparatele pruviețuțe cu iscălitura și marca 
apărare a lui zi. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Peril. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustădter 
■Vi/ și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch &. Tartler. —

de
M

CoX

Brașov, TTergsai Sauahai &Ta

Acest st,abiliin(?nt este provedut cu cele mai 
bune mijlbce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
tN AUR. ARGINT Șl OOLOR1

CÂRTI DE SCIINȚÂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

foi pWodice:
biletbUe- visită

DIFERITE FORMATE.PROGRAME_ELEGANTE.
BILETE DE L080DNĂ Șl DE DQKTĂ

DUVÂ DORINȚĂ Șl ÎN COLORI.

zAjVIIVFUKI.

Comandele eventuale se primesc în biuroul 
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 
giul 1, catră stradă. — Prețurile moderate. — Co
mandele din afară rugăm a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov.
--------- - ----------- /UiCțj’uWYl

-'O
GcHX

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 710.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 695.25
NapoleondorI..............................19.11
Mărci imperiale germane . . . 117.32’/2
London vista...........................  240.05
Paris yista..................................95.50
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.25
Note italiene.............................93.45

g Băile calde

| l a B a i a „F1 a i a“
j) se vor deschide în 23 Martie st. 
I nou Cabinele încâlcite. Prețul 
$ unei B*ăi cnl«le 30 cr.

11=3 loan I Perșinariu.

• »ln IHKrtKt. r. . . > t. .._A ....^ -J- -K

1 Jj

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl.

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

Sowve-X/S. in lolă înăzimica,-
O

L

M

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
Si RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENȚE ȘI DIVERSE
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 
se primesc în biuroul

s

rS
Tipogiafia A. Mureșiauii,Brașov.


