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Cine a spart solidaritatea?
IX.

Se revenim am moment fia ar- 
’ ticolii publicați de foia -nortră în 
primăvara anului ÎV892 -stih titlul 
^La siluaițeune*, caii formâză singura 

• basă a învinuirilor, oe le-au (îndrep
tat și au încă trista îndrăsneiă de 
ade îndrepta veelaiii cosștvi adversari 
în contra n^stră.

Amintita seria de articol! 'în
ceput se apară în .„«Gazetă" toemai 
doue lunî după «eesaferenta mafiosi al ă 
dela 1S9.2. Adecă pe un timp, când 
uneltirile fățișe .■și ascunse ..fcribu- 
«niste", ce .aveau de -scop a'preamări 
„biruința" dela -eoaaiferență, despre 
care se pretindea, eă «ar 'fi .-adus cu 
sine ■sclroibirea așa ^ișilor .„-mode
rați" ete, 'înaintaseră în mod îngri
jitor.

Aîtăooilii „La ■situațiune" aflau 
fost decât un avertisment dat cailor 
ce- se jucau .ea copiii «era. ifoodl, ©are 

■ putea ușor -se devină primejdios unu 
; numai pentru causa importantă «>a 
. memorandului la eorână, der >-și 
pentru întbrega causă a partiduluișși 

. a poporului.
Li-s’a .-spus celor 'din couiitet-și 

i mai ales -celor din biroul lui dela 
:-Sibiiu ee se astîmpere, -se 'înceteze 
. cu intrigile lor, cu suepiționările și 
. calomiiîările lor la adresa bărbaților': 
«independență din sînau'l partidului, 
.nostru și sS nu pro voce (destimărT 
tocmai îu momentele când se pre-i. 
găteau a merge cu m<em><i>Eandsl la 
•Viena.

In fața «eelor mai sfruntate ne
adevăruri, -ee se ilățiau eu intențiune 
din-partea dm-enilor „gnapul-w" «asu
pra decursului ©mferenței și .a ati
tudini ei celor ce s’au pronunțat 

■atunci cu atâta prevedere în «contra 
ori cărui pas pripit și nepregătit, 

«ițiarii! inostru, cor. soi u de datoria sa 
jîntr’uii moment atât de critic., ares- 
itabilit'Cu cea mai mare moderațlune 
adevărsal și a aduioniat pe cei ee’’^ 
vroiseră un plan de .^campaniă me-; 
tmorandietă" atât de tendențios șâ- 
periculos, se se opuescă, se se întoreă! 
pe cărarea dreptă și -să nu ©râdă 
•curn-va, că într’o eausă ca aceea a 
memorandului „își pot permite luxul" 
•de-a nu ține seină, ba a lovi chiar 
în față .principiul solidarității, în ne
buna închipuire, că administratorul 
și caesierul „Tribunei" eu cei din 
jurul &ău ar Ii de-ajuiw și ar avâ 
destulă autoritate de-a înloeui față 
cu tronul și eu guvernul pe toți fac
torii națiunei...

A mai apelat organul nostru 
tot-odată și la elementele mai -ehib- 
suite din comitet, cari fuseseră luate 
de curentul primejdios și a terminat 
seria de articol! mai sus amintită 
cu cuvintele:

„Solidaritatea din sînul parti
dului național trebue înainte de tote 
să o susținem și s’o apărăm; solida
ritatea se fie tatăl nostru politic al 
Românilor asupriți și să nu pornim 
la drum nicl-odată mai înainte de a-ne 
fi asigurat de merindea solidarității*.

In acei articol! a fost așa dăr 
vorba de păcatele, ce le-au săvârșit

omenii grupului în detrimentul ■soli
darității și ce erau'pe cale a Ie rnai 
se verși. Nu se tracta deci în ei nici 
de a sparge solidaritatea, nicî $e a 
împiedeca „aștemerea" memoran
dului.

Acesta din turmă o recum<sce 
întru cât-va însușri .^autorul intelec
tual al campaniei > memorandiiste", 
Eugen Brote, în cartea sa „Un me
moriu politic", apărută în Bucuwsc! 
la 1:8-95.

„Memoriul" fiui Brote este ves
tit pentru suciteiiH©, întortochtările, 
și neade venirile, oe le cuprinde, mai 
ales îu capitolul, 'unde se vonbesce 
despre isprăvile „’Tribunei" și =ale 
omemlor ei, care >e scris cu o ■dimi- 
tdre tendeuțiositate și patimă.

Ast-fel pe pagina 141, dupa-ce 
afirmă, că tete ^culorile politice" 
din partidul național, adecă :tote 
fiarele româae «afară de „Tribuna" 
— care, firesc©, ajungând „efiar sin
gur aatorisat1", nu -mai representa 
nici o „culore" <(?)—«au început «după 
confe-iența din 1G92 „-o campania 
forte strașnică în contra memoran- 
diștilor" amintitnil memoriu mai 
adauge cu privire ila cjiarul nostru 
urmăitorele:

„...Gazeta Transilvaniei", care 
nu-șî mai putea .găsi ifirul (?! Red. 
G. T.j) susținea altcum «votul confe- 
renței, dâr combatea cu tote aceste 
comitetul național, «care • era chiena-at 

j-se îndeplinești acel wot".
Cum a îndeplinit «comitetul votufi 

conferenței dela 1892, -eum și-a ju-J 
<cat roiul de „mare diplomat"i Eugenj 
iBrote cu «secretara! Ini de '-redacție 1! 
Ia Viena șși cum «a seint ăl-să poseze I 
ca șef al cancelariei deputațiunei ro
mâne la otel „Loai'doirt din Flei- 
stehergasse, nu mai «este -secret după 
4®ce ani.

Dâr nwâ aceea nu mai pbte fi 
acj! necunoscut ceiloir cari • se înte- 
reseză de faptele petrecute, eă nici
odată un comitet n’a «avut necesi
tate de-a fi mai mult controlat în 
pașii sei ca comitetul din cestkjne.

Acesta a ăacut’o „Gazeta Tran
silvaniei". N’a combătut, eiaadmo- 
niat *cu mederațiune, c.âmd eea 
Încă 'timp de îndreptare.

politica de naționalitate în Unijavia și 
tripla alianță".

(Un articol «1 baronului D. Banffy.

Fostul ministru-președinte Baiafly a 
publicat dlileSe acestea un «articol în revista 
ungtwescă .^Magyar Koz6letu, în care se 
ocupă .de necesitatea triplei alianțe și .de 
condițțattnile și desvoltarea internă a eeler 
trei state, condițiuni, cari pot contribui la 
întărirea acestei alianțe. Barocul se ocupă 
în special cu cestiunea 'din piuact de ve
dere unguresc și etă, lîn estras, cum ju
decă d-sa raporturile Ungurilor față cu 
acea alianță.

După cum stau lucrurile în Austria 
— dice nobilul baron — unde se mani
festă atâtea tendințe naționale, centrifugale, 
federaliste, — partea acesta a monarchiei 
este mai mult o pacoste, decât un sprijin 
pentru tripla alianță. Singurul razim al 
triplei alianțe este Ungaria, der și acesta 
numai cu condiția, că nu numai își va 

„păstra" caracterul unitar, der îl va des- 
volta mai departe și prin maghiarisare se 
va opune tuturor aspirațiunilor naționaliste.

Dualismul s’a înjghebat la 1867 cu 
gândul, ca în Austria să aibă Germanii 
hegemonia, er Ungaria se aibă caracter 
maghiar. In Austria Germanii nu și-au pu
tut menține hegemonia, bărbații de stat 
unguri au fost mai circumspecții, aducend 
legi în sensul caracterului maghiar, însă 
nu s’a desvoltat destulă energie în esecu- 
tarea lor.

Decă pentru Germania au valore cu
vintele împăratului Wilhelm, că Germania 
trebue să fie națională unitară, cu atât 
mai mare valore au aceste cuvinte pentru 
Ungaria (!)

Ungaria numai așa pote ave însem
nătate politică, decă va fi națională și ma
ghiară. Decă nu va deveni națională, nu 
pote decât să ofere material pentru o for
mație slavă și română și nici integritatea 
ieritorului nu și-o va puie asigura pentru 
tot-deuna.

Este atât în interesul dinastiei, cât 
și al triplei alianțe, ca Ungaria să fie con
dusă de un șovinism estrem.

Pentru tripla alianță nu pote să aibă 
valdre o Ungarie poliglotă, ci numai o Unga
rie unitară, națională și — încheie B. — avea 
dreptate un mare bărbat de stat german, care 
vorbind odată cu mine despre raporturile 
din Austria și Ungaria, mî-a dis:

„Mai bucpros sacrific pe Sașii din 
Ardeal, — cari și de altminteri scad pe 
di ce merge, — în favorul înjghebării sta
tului național maghiar, decât ca odată cu a 
Sașilor, prin\satisfacerea pretensiunilor în
dreptățite și neîndreptățite a celorlalte na
ționalități, cari graviteză în afară, se se 
pună piedecă formațiunei statului maghiar 
tunitar*.

Absurdități banfiste!

Din dieta ungară,.
Ședința dela 16 Aprilie.
După-ce deputatul sas Meltzer a răs

puns lui Werner cu privire la atacurile, 
ce le-ta îndreptat acesta în contra școlelor 
săsesâl. a luat cuvântul

Ministrul I. Wlassics, din al cărui 
discurs -estragem următorele: In ce pri
vesc© șeolele secundare observă, că toc
mai față >de școlele secundare nemaghiare 
a dat antill ârecut un ordin prin care dis
pune, ea .directorii suprem! să visiteze de 
două-ori în «an institutele acestea. Decă 

.se va mai «av,e în vedere presența directo
rilor supremi Ha esamenele de maturitate 
și decă se va ține semă și de aceea, că 
ri&embrii din consiliul instrucțiune! încă vi- 
sibâză institutele acestea, atunci crede, că 
tot ce pote face îa cadrul legilor, a făcut. 
Promite, că se va îngriji, ca în școlelesecun
dare ale naționalităților să nu se comită 
nici atentat (1) în contra statului 
magMar.

Mult! au cerut înființarea de gimna- 
sii ici colo. Asta se va și face, însă nu
mai gradat. Un deputat a obieefionat, că 
de ce se învață limba germană în școlele 
secundare. Propunerea limbei germane e 
însă de absolută necesitate.

Se ocupă apoi cu art. de lege XX. 
1848 cu privire la care deputatul Veress 
presentase un proiect de resoluțiune și 
declară, că guvernul va esecuta gradat 
disposițiunile acestei .legi, el se va ocupa 

cu cestiunea ușurării credincioșilor biseri- 
cei de sarcinele ce le suportă adi, ba nu 
e străin nici de aceea, ca dotațiunea, ce 
se ia anual în budget, să-o fixeze eventual 
într’o lege. In cestiunea acăsta seriosă 
guvernul ia o posiție, care pote fi liniști- 
tore pentru întrăga țeră.

Față de proiectul de resoluțiune fă
cut de partidul poporal, în care se cere 
ștergerea legei despre neconfesionalitate, 
declară, că statul nu sprijinesce neconfe- 
sionalitatea, vre însă să garanteze liber
tatea consciinței (!) Cere dec! respingerea 
propunerii.

S’a ocupat apoi cu vorbirea contelui 
loan Zichy. Polemisând cu acesta, ia în- 
apărare liberalismul față cu acusarea de 
ateism, și spune, că în Ungaria nu trebuk 
să fie frecări dogmatice între confesiuni, 
ci toți să se unăscă în idealul național 
maghiar (!) Se nu se ia o atitudine con
trară statului, căci statul ar trebui să fie 
■cel mai tare tocmai în șcdlă.

Werner ia cuvântul în cestiune per
sonală, reflectând asupra declarațiunilor 
lui Meltzer și spunând din nou, că are 
mari îngrijiri față de tinerii maghiari, cari 
frequenteză șcdlele săsesci.

Wlassics: Nu se pot confisca decât 
cărțile acelea, cari agită în contra ideii 
de stat maghiar. Cărțile didactice, ce se 
folosesc în șcdlele săsesci și nemaghiarer 
vor fi controlate din nou, ca să se vadă 
de nu cum-va conținutul lor se opune le
gilor? Cărțile didactice, cari s’au scris- 
pentru șcdlele nemaghiare ’din partea mi- 
nisteriului, nu pot fi octroiate. Cărțile, ce 
se folosesc însă în aceste școle, se vor 
revisui.

Nessi P. dice, ca decă sunt cărți și 
școle, cari propagă idei contrare statului, 
atunci vada și ondrea națiunei maghiare 
pretind, ca nu numai cărțile să se con- 
fisce, ci și șcdlele să se închidă.

Kollar protesteză în contra învinui
re! de nepatriotism și panslavism, ce me
reu li-se aruncă preoților slovaci. Res
pinge tote calomniile și suspiționările, ce 
se aduc în direcția acesta.

„Corda fratres.“
Un apel.

(Fine).

Făcând abstracțiune delamenționatele 
pretensiuni ale secțiunei maghiare, aceste 
principiii fură observate în general ca ne- 
cesarie pentru concordia și prosperarea 
federațiunei.

Și acuma ni-se întâmplă se vedem 
ceva curios. Nici chiar la o secțiune — 
afară de secțiunea română —' nu s’au fă
cut obiecțiuni privitor^ la modul de or- 
ganisație. In Austria, unde luptele de 
rassă sunt așa de acute și unde Italienii 
trebue să susțină combateri crâncene pen
tru naționalitatea lor, nimeni n’a atacat 
pe Italieni, din causa că s’au asociat în fe- 
derațiune fraților lor din regat. Nimeni 
n’a avut ceva de dis în potriva studenți- 
ler români dela universitatea din Viena, 
pe motiv, că au întemeiat un consulat fe
deral aparținător secțiunei române.

Acuma ies la ivelă Maghiarii, cari, 
neputând împedeca lucrurile, ca să se pe- 
trecă, cum s’au petrecut în congresul fe
derațiunei, pun în mișcare tote mijlocele, 
pentru a-le împedeca cel puțin în afară 
de federațiune.
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Vice-președintele secțiunei române, 
ales la Turin, fu esclus dela iote acade
miile ungurescl, „pentru-că participă la 
congresul din Turin și acolo se uni cu 
grupul român". Ei bine, acum, în vederea 
congresului din Budapesta, ministrul Wla- 
sics profită de acesta ocasiune, pentru a 
amenința de „a reprima în germenii săi" 
orî-ce mișcare în felul acelei din Turin și 
Paris, — și încă și mai esplicit se esprimă 
Escelența sa într’o convorbire, ce o avii 
cu o distinsă personă română, adecă, că 
el e gata „a elimina dela \tote academiile 
unguresci pe acei Români supuși din Un
garia, cari s’ar încumeta în congresul din 
Budapesta a-se uni cti grupul [român, chiar 
de ar fi nevoit se escludă dela școlile su- 
periăre pe toți studenții români."

Cum pdte să vadă ministrul ungu
resc agitațiune politică, unde crede că 
trebue să intervină cu totă energia sa, în 
actele unei instituțiunî, care n’are carac
ter politic, care esclude din programul 
său tote cestiunile de felul acesta, care 
protesteză în potriva ori-cărei încercări de 
manifestațiunî politice, — acesta nu o 
pdte scijj decât singur Escelența sa.

Ceea-ce seim și ceea-ce nu mai puțin 
putem deduce din atitudinea grupului ma
ghiar în congresele ținute pănă acum și 
din amenințările ministrului Wlassics și 
ale rectorului universității din Budapesta 
estecă ministrul instrucțiunei și rectorii 
universităților din Ungaria și tinerimea 
maghiară vor să profite de federațiune, 
pentru a-o face să ia posiție în favorul unor 
anumite principii scumpe inimii lor, și că 
doresc a împedeca anumite secțiuni, ce le 
sunt un spin în ochi, de a participa la fe- 
derațiune.

Noi însă seim, său cel puțin avem 
încrederea și speranța, că federațiunea nu 
se va asocia nici-odată la aceste tendințe 
insolente și esclusiviste, și că nici-odată nu 
va permite să fie făcută instrument de 
luptă în cestium, ce nu numai că îi sunt 
străine, dăr chiar contrarie statutelor sale, 
căci în momentul, când s’ar pune pe 
acestă pantă periculosă, ea însa-și . și-ar 
aplica o lovitură mortală.

Secțiunea română a federațiunei 
„Corda Fratres“ se simte atinsă viu de 
declarațiunile ministrului Wlassics și ale 
rectorilor dela universitățile unguresc!. 
Insă nici amenințările cele mai neome
nesc! nu o vor pute îndemna a-și schimba 
atitudinea observată pănă acuma și de 
a-și asuma o atitudine, care ar fi contrară 
sentimentelor nostre, și putem asigura, că 
secțiunea română, păstrându-și propria dem
nitate, nici-odată nu va uita interesele fe
derațiunei.

Federațiuneainternațională a studen
ților este și ea atinsă de declarațiunile mi
nistrului Wlassics; și convingerea ndstră 
este, că federațiunea, pentru a-se pute des- 
volta și înflori, trebue să se bucure de cea 
mai amplă libertate și trebue să fie scu
tită de ingerințe de felul acesta. Aceleași 
condițiuni sunt absolutamente necesare și 
pentru congresele sale, decă e vorba, ca 
ele să eserciteze asupra federațiunei o in
fluență binefăcătdre și fecundă; și mai e 
necesar, așa dicând, să fie asigurată neutra
litatea locului, unde trebue să se țină con
gresele.

Ospitalitatea, pe care o națiune o oferă 
congresului, impune federațiunei dela sine 
unele considerațiuni. Italia a dat la con
gresul din Turin un splendid esemplu în 
privința modului, cum într’o țeră civilisată 
o națiune, care ofere ospitalitate unei cor- 
porațiuni, pdte în același timp se-i lase și 
o completă libertate.

Delegatul italian, Felice Ferrero, pre- 
sentă o moțiune de conținutul, că „con
gresul doresce amnistia pentru Italienii 
condamnați pentru delicte politice.1* Toți 
oratorii italieni sprijiniră călduros acestă 
moțiune. Când s’a propus de a lua acesta 
moțiune dela ordinea dilei, din causa ca
racterului său politic, tote secțiunile, afară 
de cea italienesuă, au votat pentru luarea 
dela ordinea dilei. Studenții italieni ar fi 
putut face în privința acesta presiune asu
pra congresului. Inse din contră, ori cât 

au ținut ei la moțiunea lor, ei totuși n’au 
făcut așa ceva, fiind-că erau prea liberali 
și prea ospitalieri, decât să abuseze de po- 
sițiunea lor.

Și acum în loc să avem siguranța, 
că la congresul din Budapesta se va pro
ceda cu aceeași corectitudine, avem dis
cursul ministrului Wlassics și admonestă
rile rectorilor. Ne putem imagina, cum va 
fi atitudinea tinerimei maghiare, după ase
menea esemple ale mentorilor săi!

Acestea sunt motivele, pentru care 
noi, în vederea viitorului congres din Bu
dapesta, suntem îngrijațî de pericolele, ce 
amenință federațiunea, căreia noi i-am de
dicat cu totă inima pănă acuma o mare 
parte din tinerele nostre forțe. Noi insis
tăm a afirma, că acest cas cere multă cir- 
cumspecțiune și din nou atragem asupra 
lui atențiunea celor interesați. Pentru noi 
ar fi cea mai plăcută surprisă, decă colegii 
noștri maghiari, de acord cu superiorii lor,, 
ar da proba, că în viitor vor ave senti
mente mai bune pentru federațiune.

Terminăm, augurând iubitei nostre 
federațiuni prosperitate și victorie în tote 
întreprinderile sale.

V i e n a, Aprilie 1902.
Pentru dire',țiunea secțiunei române: 

Lucian Bo’caș, 
Vi?e-președintele S; S dela

„Corda Frattes."
(Trad, de: Deluletca.)

Omorul din Petersburg.
Despre omorîrea ministrului rusesc 

de interne, mai dăm adi următdrele amă
nunte.

— Numele adevărat al asasinului e 
Malysev, care din incidentul turburărilor 
studențesc! din Chiev, la care a partici
pat, drept pedepsă fh înrolat în armată. 
Ultimele cuvinte ale ministrului au fost: 
„De ce mă omorîți? .Nu sciu să fii făcut 
cuiva vre-un rău !“

Atentatul contra nenorocitului mi
nistru a fost de mult pregătit. Cu patru 
săptămâni înainte, el primi următărea te
legramă: „La revedere cât mai curend — 
Bogoljepov“. Se scie, că Bogoljepov s’a 
numit ministrul rusesc al cultelor, pe care 
l’a împușcat anul trecut un student uni
versitar.

Comitetul secret al universitarilor 
ruși a dat un apel, în care întrega inte
ligență din Rusia e provocată să stea 
pe partea studenților, cari nu luptă nu
mai pentru drepturile academice, ci și 
pentru drepturile poporului. Studenții s’au 
conjurat să aducă tote jertfele pentru în
frângerea reacțiunei. Toți sunt convinși, 
că trebue să se rupă odată cu sistemul 
actual. însuși Țarul Nicolae ar fi dis:

— Nu sunt mulțumit cu sistemul ac
tual de guvernare ; trebue schimbat, fiind
că nu vreu să deviu satrap asiatic.

In urma atentatului dela 15 Aprilie, 
întrega biurocrație rusescă e adânc îngri- 
jată și neliniștită.

Ministrul ucis era cel mai încăpățînat re- 
presentant al ei. Poporul de rend îl numia pe 
Sipjagin „călău“. Se crede, că „comitetul 
secret" are pe lista sa încă și alte per- 
sdne de posițiune înaltă, cari vor trebui 
să cadă victima răsbunării, și că acăsta 
se va întâmpla cât mai curând. Corifeii 
mișcării revoluționare sciu forte bine, că 
Țarul înclină spre ideile liberale moderne 
și că are mari simpatii mai ales față cu 
instituțiile de stat englese. Numai Țarului 
i-se pote mulțumi, că principele Mihail 
Stahovid, mareșalul nobilimei din Orel, a 
putut să pretindă libertatea consciinței 
fără a i-se fi mișcat un fir de păr măcar. 
Decă Țarul n’ar fi condus .de idei mai li
berale, prințul Uhtomski, prietinul lui in
tim, n’ar fi cutezat să sbiciuescă în organul 
său „Petersburgskija Vjedomosti" abusu- 
rile biurocrației.

Evenimentele mari în Rusia și-au 
început deja cursul și abia se pdte adi 
prevede unde vor culmina și care va fi 
urmarea. Adevărat, că închisorile rusesc! 
gem adi de osîndiți și că ele vor fi în- 

desuite cu alți martin ai libertății, der nu 
se pote totuși ca în imperiul Țarilor încă 
să' nu răsară odată sorele libertății și 
dreptății.

Din Macedonia.
„Politische Correspondenz" publică un 

comunicat oficios turcesc în care se spune, 
că deore-ce amânarea confirmărei Sârbu
lui Firmilian ca metropolit la Ueskueb n’a 
potolit cât de puțin mișcarea macedonenă, 
Turcia nu are nici un interes de a amâna 
din nou acestă confirmare, cu atât mai 
mult, că și Rusia o voesce. Cu tote aces
tea, în cercurile oficiose turcesc! se ob
servă, că ar fi mai prudent să nu se con
firme acum numirea lui Firmilian. Același 
Organ publică o depeșă din Constantino- 
pol, în care se spune, că e cu putință ca 
Sultanul să acorde consacrarea lui Firmi
lian înainte de sărbătorile Paștilor or
todoxe.

*
Tot „Pol. Corr." află din Sofia, că într’o 

nouă notă oficidsă, guvernul bulgar spune, 
că supraveghiază în mod deosebit comer- 
ciul de arme la hotar, precum și eventuale 
esportațiuni de esplosive.

Poliția din Sofia a oprit, acum de 
curând, un tren lângă Slivnița, deorece 
primise scire, că în acel tren se afla dina
mită, care trebuia să fie trecută prin con
trabandă.

S’a secuestrat depositul de arme al 
fraților lvanoff, din Sofia.

Consiliul de miniștri a hotărît să în
sărcineze pe representantul bulgar din 
Constantinopol, ca să declare Porței, că 
niscai eventuale aglomerații de trupe tur- 
cesci la hotar, ar provoca din partea Bul
gariei aceeași măsură.

*
Diarul „Neue Freie Pressa" primesce 

din Salonic soirea, că în satul Tchingissa 
jandarmii turci voiau să între într’o casă, 
unde era ascunsă o bandă armată bulgară. 
Opt-spre-dece membri ai bandei s’au ba
ricadat și s’au apărat în timp de cinci ore. 
Opt Bulgari au fost uciși, er ceilalți au 
fugit, protegiați de întunerecul nopții. 
Jandarmii îi urmăresc.

Diarul „Bulgaria" publică soirea, că 
de curând a fost o ciocnire între trupele 
turcesci și o bandă bulgară armată, la 
Kirdjevo-Djumaia. Au cădut morți din 
arabele părți. Șese insurgenți au scăpat și 
sunt urmăriți.

Diarul rAsty" află, că lângă Nevro- 
kop (Macedonia) a fost o luptă între ban
dele bulgare și jandarmi turci. Doi ban
diți au fost uciși și cinci răniți. Capetele 
celor uciși au fost espuse în orașul Serres.

Tratările din Africa-de-Sud.
Soirile mai none, ce vin din Londra, 

anunță, că în cursul tractărilor de pace 
s’au ivit greutăți seridse. Conducătorii 
Burilor pretind armistițiu, der pretensiunea 
acesta li-se rufusă categoric din partea 
Englesilor. Afară de acesta se <Jice, că 
intre condițiunile Burilor, pe cari Milner 
le-a trimis în Londra, sunt și de acelea, 
pe cari Anglia nu vre să le primescă. Mil
ner însuși, care s’a dus la Pretoria ca să 
participe la conferențele comune, e de 
părere că condițiile, ce le pun Burii, nu 
pot fi acceptate. Burii să fi declarat — 
după „Daily Mail" — că se vor împăca 
cu pierdereaindependenței și cu desarmarea 
generală, în schimb însă ei cer:

1. Reedificarea localităților nimicite. 
2. Amnestie Burilor și resculaților din Cap, 
cari în temeiul proclamației din Septem- 
briei, sunt espulsați pe vieță. 3. Anglia să 
ia asupră-și tdte datoriile republicelor. 4. 
Să se stabilescă un termin, când nonelor 
colonii li-se vor da instituții autonome.

Guvernul engles e decis — dice „D. 
M." — că afară pe punct 1 să respingă tote 
celelalte puncte, precum și pretensiunea 
armistițiului.

„Kolnische Zeitung" e informat din 
isvor sigur, că Burii transvaalieni sunt mult 
mai concilianțT, decât Steyn și Dewett, ba 

se svonesce chiar, că Steyn numai sub 
anumite condițiuni s’a declarat gata a 
merge la Pretoria. Se pretinde, că guver
nul engles, ține strîns la principiul, că nu 
pdte fi vorba decât de o convenție mili
tară privitore la depunerea armelor.

Dela Academia Română.
Bucuresci, 4 Aprilie v. 1902.

Alegeri.

In ședința de eri a Academiei Ro
mâne, s’a pus a doua oră la vot alegerea 
de membru în secțiunea sciințelor a d-lui 
Stefan Hepites, care la prima votare întru
nise numai simplă majoritate. Resultatul 
votului a fost: 14 pentru și 7 contra; prin 
urmare întrunind majoritatea reglemen
tară de două treimi, a fost proclamat mem
bru. (Raportor d-1 Dr. I. O. Istrati).

Apoi a urmat alegerea unui nou 
membru în secțiunea literară. Ascultân- 
du-se raportul d-lui Iosif'Vulcan, s’a pro
cedat la votare și candidatul secțiunii, 
d-1 loan Bianu, întrunind îndată la primul 
vot mare majoritate de două treimi, a fost 
proclamat membru al secțiunii literare. 
Alesul venind în sală a mulțumit emoțio
nat pentru distincțiunea, ce i-s’a făcut. 
Apoi a luat cuvântul d-1 D. A. Sturdza, 
salutând acâstă alegere ca începutul in
trării elementelor mai tinere în Aca
demie.

După acestea s’a votat asupra candi- 
daților de membrii corespondenți ai sec
țiunii sciințelor. Majoritate de două treimi 
a întrunit d-I Alfons Saligny chimist, fra
tele lui Anghel Saligny. (Raportor d-nul 
Dr. I. C. Istrati.)

In urmă s’a procedat la alegerea can- 
didaților de membri corespondenți ai sec
țiunii literare. D-1 Iosif Vulcan cetindu-și 
raporturile despre activitatea literară a 
d-lor Virgil Onițiu și Andreiu Bârseanu, 
candidații secțiunii, s’a votat întâiîi asu
pra d-lui Virgil Onițiu, care întrunind ma
joritatea de două treimi, a fost proclamat 
membru corespondent al secțiunii literare, 
apoi s’a votat asupra d-lui Andreii! Bâr
seanu, care asemenea întrunind majoritate 
de două treimi, a fost declarat ales.

Al treilea candidat de membru co
respondent al secțiunii literare d-l Anghel 
Demetrescu, despre care a presentat ra
port d-1 D. C. Ollanescu, întrunind numai 
majoritate simplă, se va pune de nou la 
vot în ședința următore.

*
Secțiunea literară s’a constituit ale- 

gându-se președinte d-lT. Maiorescu, vice
președinte d-1 Iosif Vulcan.

Din diecesa Aradului.
— 14 Aprilie 1902.

Nici nu s’a recit bine țerîna de pe 
mormântul răposatului Episcop Iosif Goldiș 
și pretinșii stegari dela Arad și încep cu 
agitațiile meschine, de cari numai omeni 
ca cei din jurul fdiei aradane sunt capa
bili.

Deși simțul de pietate față de răpo
satul Episcop tocmai dela ei pretindea, 
ca să mai amâne cu discuția. întregirii 
scaunului vacant, — pusă odată în discu
ție. sentimentul onestității ar fi pretins, ca 
acestă cestiune gravă și de mare interes 
pentru biserica și națiunea ndstră, să-o 
tracteze cu calmitatea și obiectivitatea 
necesară, și să nu să folosescă de vechile 
și cunoscutele lor arme.

„Calumniare audacter"\ Etă principiul 
acestui soiiî de omeni, cari spre a asi
gura și de astă-dată reușita candidatului 
lor, încep da capo cu insultele, calumniază 
de nou pe toți, cari îșî au judecata pro
prie, și‘deci nu pot fi socotiți între „amici", 
și într’un ton arogant și cutezător vorbesc 
despre sinodul eparchial aradan, chemat 
d'a alege pe fiitoriul Episcop, ca despre 
un sinod „ales după desăvârșita dorință a 
obștei."

Dâr ore cine nu-șî aduce aminte de 
modul cum s’au făcut ultimele alegeri si
nodale din Arad? Cine nu-și aduce aminte 
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de 'corteșirile puse la cale de clică, de 
manifestele și apelurile, ce se trimeteau, 
în întrega vastă diecesă? S’au cine nu-și 
aduce aminte, cum bieții preoți și învăță
tori, sub diferite pretexte, citați au fost 
din depărtări mari la Arad, ca apoi aici 
.„capacități" să fie?

Cine nu-și aduce aminte cum Roman 
Ciorogariu a dat aspră poruncă prin cer- 
•cular litografat în cancelaria consistorială 
tuturor preoților și învățătorilor din cercul 
Aradului, ca să alegă pe nepotul său Is
pravnic de deputat sinodal?

In fine cine nu scie cum au fost scoși 
din sinod bărbați de cea mai mare valore, 
ca d. e. fericiții Stefan Antonescu și Dr. 
Liviu Marcu, cari întrega lor avere și-au 
lăsat’o spre scoprî culturale și de binefa
cere, — ca se fie înlocuiți cu d’alde Russu 
Sirianul, care numai rău a făcut bisericei 
și neamului,?

Cine nu-și aduce aminte de aceste 
și alte asemenea „desăvârșite dorințe a-le 
obștei" .înfierate la timpul său și în colo
nele „Gazetei/'?

Der ce să mergem așa departe? Mai 
fiind acum două locuri de deputați vacante, 
„Trib. Pop." nu s’a sfiit să-și recomande 
candidații, ba avem, date positive că în 
cercul Birchișului au trimes pe 2 dintre 
cei mai agili ai lor, pe R. și B. prin t<5te 
comunele de pe valea Mureșului, ca să 
„capaciteze" pe omeni, și ast-fel să-i asi
gure „amicului" răușita.

Cu tdte sforțările, ce s’au făcut însă, 
tot au mai rămas încă bărbați de valore 
în sinod, bărbați cu durere de nem și 
biserică; er ca dovadă despre acesta ne 
servesce faptul, că „cel mai harnic, cel 
mai smerit, cel care nici-odată n’a umblat 
după măriri" — „amicul" lor Mangra, pe 
lângă tot teriorismul. abia a putut fi ales 
vicariu la Oradea cu 30 de voturi.

Podgoreunul.SOIRILE DILEI.
- 5 (18) Aprilie.

Jnrăment îu limba română. Un co
respondent din Panticeu (S. Dobâca) se 
tînguesce într’un diar din Clușiu, că la 
recrutarea din C. Gârbou sergentul major 
a dat esplicații numai în limba română 
celor 130 de „feciori" recrutați și tot în 
limba acesta au pus și jurământul. Numi
tul corespondent califică acest lucru drept 
„insultă" adusă caracterului maghiar al sta
tului. — Colosal!

Ministru Horanszky e greu bolnav. 
Noptea trecută a petrecut’o forte neliniș
tit. Temperatura 38, pulsul 100. Pe bolnav 
l’au visitat Szell și Apponyi.

La universitatea din Clușift un 
■servitor a denunțat pe un camerad al său, 
•că scote dintr’un dulap închis țese vechi 
■de doctorat și le dă pe bani rigorosanți- 
lor, cari apoi le copieză și le presentă 
■ca pe ale lor. — Frumose lucruri!

0 piesă de a lui Enăchiță Văeă- 
resen. D-șora Elena Văcărescu a găsit 
printre volumele rămase dela strămoșii 
săi o piesă întitulată ^Napoleon I în in
sula Sf. E'ena“. Piesa e scrisă de poetul 
Enăchiță Văcărescu; ea va fi presintată 
Teatrului Național.

Asasinii factorului poștal din 
Clușiu au venit eri în fața curții cu ju
rații. In sala redutei din Clușiti mare aglo
merație.

Bătrânul Ludovic Mocsâry, care se 
făcu cunoscut la timpul său în parlament 
și pressă prin atitudinea sa bărbătescă 
față cu șovinismul maghiar și prin apăra
rea naționalităților, a suferit o grea per- 
dere prin mortea unicului său fiu Emeric 
Mocsâry, proprietar în Andornak. Defunc
tul s’a distins pe terenul musical, ca bun 
•compositor de cântece poporale.

Studenții și studentele, cari se află 
în temnițele rusesc!, refusă ori-ce fel de 
mâncare. Nici amenințările, nici promisiu
nile nu-i pot scbte din hotărîrea lor de 
.a-se lăsa a muri de fome. O studentă este 
în agonie.

Regina Natalia a trecut la catoli
cism. Ea se va presentă Papei peste câ- 
te-va dile.

Socialiștii svedezi au hotărît să 
proclame greva generală spre a obține o 
lărgire a votului.

Defraudare în Timișâra. Cetim în 
„Drapelul" : Conducătorul institutului op
tic al lui Alex. Kecskemeti din Timișora, 
cu numele Adolf Bruderrnann, în decurs 
de câți-va ani a comis o serie de defrau- 
dări în sarcina stăpânului său. Suma de- 
fraudată se urcă la 15,000 cordiie. Delic
ventul a recunoscut totul și a fost deți
nut. Bruderrnann e căsătorit și tată a 2 
copii. E curios, că el era presidentul „so
cietății 48-iste“ din Timișora și se da de 
mare patriot maghiar. Păcat, că nu și-a 
luat și un nume unguresc bine sunător. 
Der pote va face în viitor, ceea-ce a în- 
trelăsat în trecut. Maghiarisările se fac 
acum gratuit, și în curând vor primi chiar 
și premiu.

D-l Dr. A. M. Pop, medic în Meha- 
dia, anunță, că ’și reîncepe praxa medi-, 
cală dela 15 Maiii încolo în Băile Hercu- 
lane (Hotel Nestorovits).

O curiositate a naturei. In comuna 
Herești din jud. Ilfov (România) femeia 
Maria Ionescu a născut o fetiță căreia îi 
lipsesce buza de sus și gingia pănă 
în dreptul nasului. In dreptul nărilor 
copila are un cioc de carne, care se 
unesce cu înghițitorea printr’un sgârciti; 
limba o are fdrte mică. Cele-lalte părți 
ale corpului sunt normale. Copila nu pote 
suge și e nutrită cu biberonul. Mama e 
sănătdsă.

Gasparides Victor, vestitul aventu
rier, care a scăpat din temniță, unde fu
sese închis pentru falsificare de bani, s’a 
arătat dilele acestea erăși în jurul Tîrgu- 
Mureșului. Omenii cred, că d-l „Victor" 
are „spiriduș" și au frică de el. O patrulă 
de gendarmi l’a arestat.

Aprilie. Din Șopron și Balassa-Gyar- 
mat se scrie, că dilele trecute a fost în 
părțile acelea o mare furtună cu grindină ; 
tot așa pe Ia Arad, Turda și Aiud. In 
Iglo a nins, în Agria, Moor și Senteș 
plouă. Pe la Kaposvar e secetă mare. 
In părțile Brașovului vânt și secetă.

Pelrecere în Teiuș. Subscrisul co
mitet învită cu totă onorea la petrecerea 
ce se va aranja Marți la 29/16 Aprilie a. 
c. (a treia di de Pasci) în sala hotelului 
„Leul de aur" din Teiuș, în scopul aug
mentării fondului pentru edificarea unei 
nouă biserici greco-catolice în Teiuș. 
Teiuș. la 10 April n. 1902. loan Maior, 
protopop președinte. Ștefan Crisan, vice
președinte. Gavrilă Rațiu, cassar. Corneliu 
Grișan, notar. An ton Pop, controlor. înce
putul la 8 ore sera. Prețul întrării: de 
personă 1 coronă. Suprasolvirile și contri- 
buirile marinimose, cari la timpul seu se 
vor cuita pe cale diaristică, sunt de a-se 
adresa d-lui cassar Gavrilă Rațiu în Teiuș 
(To vis).

8. Experiența de mai mulți ani au consta
tat, că. la suferințe de stomac f-Josirea cunoscu 
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. În
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpăta cjilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif - 
rantul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma 
ciile din provinciă să se ceră preparatul A. Moli 
provădut cu maica de contravenție și subscriere.

0 pledoarie interesantă.
(Discursul d-lui Velavraucea în procesul 

Caragiale-Caion).

Urmare.

Nikita, sdrobit, plânge în brațele 
măsii : „Maică, măiculiță, nu mai pot, nu 
mai pot... ah! fie-ve milă de mine!" Și 
mă-sa îi răspunde: „Oh! dragul mâinii, ce 
frică ți-e ! Du-te de bea, ca să prinții ini
mă, bea nițică vutcă", Nikita e o victimă. 
Oribila lui crimă, în fond, nu scie de ce 
a comis’o. El nu mai pote trăi cu acest 
grozav păcat în fundul consciinții. Nu e 
nebun, nu, domnilor, ci, în clipa, în care 
și-a ucis copilul, un fulger îi luinineză su

fletul E un iluminat, un pocăit, un nefe
ricit, hotărît să mărturisescă lumii și să 
ispășescă în fața legii și a lui Dumnedeu 
grozavul său păcat. Au venit nuntașii; 
beu și petrec; Akulina se mărită; Nikita 
a dispărut din mijlocul veseliei. S’a dus 
într’un grajd; s’a aruncat pe un maldăr 
de paie; și-a pus un ștreang de gât; pri- 
vesce la un pom înalt. Să se spândure? 
Nu. Nu pdte, trebue se mărturisescă. Anis- 
sia, Matrena, îl chiamă să dea binecuvân
tarea sa Akulinei. Der cum să puie el 
mâna pe icănă? Apare în mijlocul mulți- 
mei, în fața tatălui său, bătrânul Akim, 
der desculț și cu capul gol. Matrena tre
sare. Bănuesce. Vrea să-1 depărteze, ba 
chiar să-l facă nebun. Nikita cade în ge
nunchi. Privesce pe Marinka și dice cu 
glas tare: „Marinka, vinovat sunt. Ți-am 
făgăduit se te iau de ^nevastă, te-am în
șelat, te-am părăsit. Ertă-mă, în numele 
lui Isus!" Apoi spre Akulina: „Ascultați 
inir ortodox. Akulina, sunt un nelegiuit, 
vinovat sunt înaintea ta. Tatăl teu n’a 
murit de morte bună, ci otrăvit. Eu l’am 
otrăvit. Etă-mă în numele lui Christos! 
Akulina, te-am înșelat, și ți-am ucis co
pilul, copilul tău și al meu. Și osele lui 
trosneau... apoi l’am îngropat. Eu, eu sin
gur am făptuit acesta..." Și închinându-se 
în fața bătrânului său tată: „Ertă-mă 
tată. Nu te-am ascultat, câne ce sunt, și 
fote s’au întâmplat după cum ai spus tu. 
Ertă-mă, în numele lui Isus!“ Cu cine, 
domnilor, s’ar asămăna Nikita? Cu Dra- 
gomir? Der sciți, că Dragomir a comis o 
crimă din iubire, că e un hotărît, că n’ar 
mărturisi nimic, că nu din remușcarea lui, 
ci torturat de Anca este prins, după 9 ani 
de șbuciurn. Cu Gheorghe, învățătorul? 
Der Gheorghe curteză pe Anca fără nici 
un succes, și e un mititel mediocru, care 
nu e în stare de nimic. Și în adevăr ni
mic nu i-se întâmplă: nici vre-o ispravă, 
nici vre-o faptă rea.

Din drama lui Tolstoi, domnilor, ne 
mai rămâne de analisat bătrânul Akim, 
bărbatul Matrenii și tatăl lui Nikita. Akim 
e un bătrân tutuit, prost, în neputință d’a 
lega două cuvinte, îngânându-se stupid în 
vorba fără sens „iot-i-e". Akim însă crede 
în Dumnedeu, nu bea alcool și nu fumeză. 
In acest simplu pănă la cretinism e totă 
religia marelui rus, care a spus de atâtea 
ori, că într’un pahar de rachiu și o lulea 
de tutun stau potențial două crime. Akim 
nu pote vorbi, băiguesce, și totuși din 
când în când, din gura lui se aud cele 
mai sfinte învățături: „lacrimile ofensatei 
nu cad alăturea, ci peste capul ofensăto- 
rului". In acestă brută, cele mai nobile 
revolte. Vine la fiiu-seu.

Abia și-a scos obielele și a început 
să se încăldescă la sobă, când, vădând pe 
fiiul său întorcându-se beat dela târg, se 
ridică amenințător; îl acusă, că trăesce 
în păcate și plâcă, noptea și pe ger, stri
gând lui Nikita: „Lasă-mă, nu pot să mai 
stau ! mai bine se trec noptea lângă un 
gard, decât în casa ta scîrbăsă!" Er când 
fiiu-său mărturisesce crimele în fața Sta
rostii și a satului, Akim îl încuragieză 
așa: „Vorbesce, fiiul meu, spune'tot și te 
vei ușura. Deschide-te înaintea lui Dum
nedeu, nu te sfii de omeni!" Tolstoi a 
ales pe Akim. ca să-și propoveduescă in- 
spirațiunea lui -de profet. Intr’o brută și-a 
pus totă adâncimea lui religiăsă, tot ge
niul lui de credincios. Akim este înțelesul, 
tesa, problema dramei. In Akim triumfă 
Tolstoi. Unde e preocuparea profetică în 
drama lui Caragiale ? Ion, nebunul și» ne
vinovatul, are halucinațiunl, vede pe 
Maica Domnului, der nu scie ce vrea, nu 
scie de ce sufere, și se ucide, fiind-că așa 
îi poruncesce lui în accesul de furie aceea, 
pe care o vede în înălțimea cerului. E aci 
vre-o asemănare? De sigur, nici un fel de 
apropiere nu este cu putință.

S’a dis, domnilor, de unii pătimași: 
drama tolstoiană represintă triumful drep
tății și in drama lui Caragiale tot drep
tatea triumfă. Ei și ? S’ar fi putut să fie 
așa. In mii de drame triumfă dreptatea și 
nu din causa acesta s’a făcut vre-o ase
mănare între ele. Der este așa în cașul 
nostru? Triumfă dreptatea în „La puis
sance des tenăbres?" Nikita mărturisesce 
din remușcare. Nikita e adevăratul crimi
nal? Nikita a otrăvit pe Ignatici? Nu, 
Anissa. Și Nikita ia asupra lui crima. Ni
kita a voit, să-șî ucidă copilul? Nikita, a 
luat copilul de lângă Akulina? Nu, Ma
trena și Anissia îl pun cu d’asila să 
ucidă. Anissia îi aruncă copilul în piv
niță. Matrena acoperă cu pământ victima. 
Și Nikita ia asupra lui tăte crimele. Eaci 
triumful dreptății ? Der Anissia, otrăvi- 
tdre, scapă de pedepsă. E triumful drep
tății? Matrena, fiera întunecimii, ea care 
dă otrava Anissiei și-o îndemnă să-și ucidă 
bărbatul și să-l fure, care prin spaimă face 
pe fiiul său să-și ucidă copilul. în scop 
de-a trăi bine și liniștită, ea nu mărturi
sesce și nu e bănuită, și nu-și ia pedepsa. 

E aci triumful dreptății? La Caragiale, 
da, triumfă dreptatea și triumfă complect. 
O crimă s’a comis. Dragomir, după 9 ani, 
își ia pedepsa.

Și era natural să fie așa.
Tolstoi și-a propus să dovedescă, în 

înfiorătorea lui dramă, puterea întuneci- 
mei și triumful credinței simple și profunde 
în Akim, care crede și nu bea, și nu fumeză. 
Caragiale a creat un caracter, pe Anca, 
și prin Anca triumfă dreptatea omenescă. 
In Tolstoi lumea e vânturată în vîrtejul 
întunecimei, al inconsciinței, în valurile 
bigotismului, ale credinței, ale sensuali- 
tății, — și mișcată de trebuințe materiale, 
asocieză, fără să-și dea sema, crima cu 
religia. Țăranii lui Caragiale sunt con- 
scienți, ageri la minte, sciu ce fac, sciu 
ce vor, și prin capul nicî-unuia nu i-ar 
trece ideia să-si închine victima său să-i 
pue crucea pe piept, după-ce ar fi dobo- 
rît’o sub loviturile de cuțit. La Tolstoi 
vagul, confusiunea, într’o epopee gran- 
diosă. La Caragiale, lumină perfectă într’o 
dramă profund emoționantă.

(Va urma.)

Literatură.
Publicațiunile Academiei Româ

ne. Au apărut acum publicațiunile mai 
jos însemnate și se află de vândare la 
următdrele librării: Socec et Comp., Bu- 
curesci, — Otto Harassowitz, Leipzig, Ge- 
rold et Comp., Viena (Stefansplatz), 1. 
Memoriu despre starea Moldovei la 1787, 
de comitetele D’Hauterive, membru liber 
al Academiei de înscripțiuni și frumose 
litere, Secretar al Domnului Moldovei 
Alexandru Mavrocordat, Lei 5. 2. Clima 
dilei de Sft. Nicolae 1901 Decembrie 19 
st. n., de I. St. Murat, extras din Analele 
Academiei Române Tom XXIV, memoriile 
secțiunii sciințifice, 20 bani.ULTIME SOIRI.

Budapesta, 17 Aprilie. In ședința 
de ac|i a dietei deputatul slovac Ru- 
jale a cerut, ca pe basa legei națio
nalităților din 1868 Slovacilor se li
se facă posibilă instrucția în limba 
maternă pănă la universitate. Minis
trul JULsszcs a răspuns, că consimte 
pe deplin cu celea ce lea-a spus la. 
timpul seu deputatul Hodossy Imre 
despre legea naționalităților. El (mi 
nistrul) are în vedere spiritul legii 
și acolo unde vede că e amenințată 
unitatea statului maghiar, nu va. ese- 
cuta nici o literă din leg^a naționalități
lor. Declară, că nu va împlini dorința. 
Slovacilor de a li-se înființa un gimnasiu. 
fiind-că nici o garanție nu vede în 
acăsta pentru stat.

Amsterdam, 17 Aprilie. încheie
rea păcii e sigura. Guvernul engles* 
a pus cu plăcere la disposiția Buri
lor un cablu pentru-ca să se pbtă 
sfătui cu Kriiger. Succesul tratărilor 
de pace este a-se atribui interven
ției energice a regelui Eduard.

Bruxella, 17 Aprilie. Față cu 
greva generală, ce s’a declarat și 
față cu gravele evenimente, ce se 
prevăd, între miniștri domnesce ce<< 
mai mare neînțelegere. E vorba de 
a-se disolva parlamentul.

Petersburg, 17 Aprilie. Țarul a 
oferit lui Murawief portofoliul de in
terne, acesta însă a retușat te men- 
du-se de un atentat, ce s’ar îndrepta 
asupră-i.

POSTA REDACȚIUNEI.

D-lui 1. S., Clușiti. — Scrisorea, ce ni-ațt 
adresat nu o putem publica. Ideile depuse în 6» 
le-ați pută însă desvolta mai pe larg, sprijini cu 
argumente și așterne într’un memoriu, pe car»* 
să-1 înaintați forului competent. Pote că posteri
tatea vă va aminti numele în legătură cu o re- ~ 
formă atât de radicală în vieța unei națiuni!

Proprietar: Dr. Aurel ATureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Deia „Tipografia A. Mureșianu“ 
d!xi 88raș®v, 

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

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

Buchete de flori, culese diu grădina 
li tubei române pent.ru copil, fascicola III. 
de I. T. Totan, înv. Ei. I. Pr. ‘20 b. porto 6.

POHSÎi, de Bolintineanu. Bătăliile Ro 
manilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 o. porto.)

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

Opiniunea publică, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissesou la 27 
Februarie 1885, prețul 50 b. plus porto 5 
ba< I.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
poita raiului sbu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes ă 
de Aron Buca Velchereanu 50 baoi plus
5 b. porto.

Monologe de Antoniu Pop:
Nr. 1. Pe neaștjptate . . . 08 b.
Nr. 2. Pent i u ce am rS r as

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 ola’tă 48 b. plus 10 b. porto.
Asupra situați unei, artico'i și foișdre de 

JonCi A. Lăpedat. Pieț. 40 b. pl. 10 b. porto)
Influmța trancesă în Rtmâuia de Al. 

Xe topol profesor la universitatea din Iași 
Cu 50 b. -|- 5 b. porto.

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

Poesii de AL A. Macadonsk". Preț. 
3 cor, pl. 20 b. porto.

înfocata și nenorocita dragoste a Iui 
Filarot și Antusei, o povestire forte frumcsă 
în versuri, păstrată din bătrâni. Preț. 24 b 
pl. 3 porto.

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

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru p por de I. T< m 
Totan învățător, preț. 20 b. plus 3 b. porto

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

Îmbunătățirea stărei săten lor de Gr. 
G. Pencescu, preț, 50 b. -|- 5 b. porto.

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

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

Monologuri în versuri seria a2-ad 'pă 
Auguste Vacquerie. Eugene Alaouel, Uh
land, Etnile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Ra'isbmne de Nicol e Țincu 1 cor 
plus 5 t>. porto.

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonia Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Ionel educațiunea unui bun copil. Carte 
pentru părinți și alți educătorl. „Principele 
morale și creș'irjeșel“ de care trebue să se 
oonducă părinții n educațiunea copiii a 
lor. Copiii b ; e crescuți sunt cea mai s umpă 
visterie a părinților și cel mai bun prinos 
pe altarul neamului de V. Gr. Boțgovanu 
profesor de filosufie și pedagogie. Prețui 
2 cor. plus 20 b porto.

Cursul la bursa din Viena.
Din 17 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4%..................... 120.—
Renta de corone ung. 4fl/0 . . • 97.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2<)/o • 120.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2u/0- 101.10 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.50 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.30
Bonuri rurale croate-slavone . . . 97.—
Impr. ung. cu premii..................... 203.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 163 50 
Renta de argint austr........................ 101.65
Renta de hârtie austr........................101.40
Renta de aur austr............................ 120.35
LosurI din 1860. ....... 153.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 —
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 688.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 674.50 
Napoleondori..................................... 19,04
Mărci imperiale germane . . . 117.37[/2
London vista.............................. 240.57 */2
Paris vista .......................................... 95.50
Rente de corone austr. 4"/0 . . . 99.50
Note italiene............................  , 93 45

A apărut „Alnianuchul1' societății 
„Petru Maior'1 Budapesta 1901 ci un con
ținut b g t și ilustrat,. Formai, 8° ou 144 
naginl. trețul i cordne. Se află de vândaie 
la Tipograia A. Mureșiamt ci prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Sz. 1206-19 2,
tlkv.

Arveresi hirdetmenyi kivonat
A brassAi kir. torvAnyszAk, mint telekkOnyvi hatAsAg kozhirre teszi, 

hogy TodorAn FArAschivAnak, TodorAn NiculAnA sH G-Al Florea elleni 
birtokkOzosseg megazuntetAse irAnti iigyeben a brassoi kir. torvenyszAk. 
(a brassoi kir. jArAsbirbsAg) teiiiletAn levo a brassoi 3314. sz. tljkvben 
4098 hrsz % ad rAszben /TodorAn PArâschiva, 2/3-ad rAszben TodorAn 
Florea szl. GAI talajdonAul felvett ingatlanra a râjta levA hâzzal 1650 
koronAban ezennel megAllapitott kikiAltAsi Arban az Arverest elrendelte 
ta hogy a fennebb megjelblt ingatlanok az 1902 evi măjas ho 0-ik naijjân 
delelob 9 orakor megtartandA nyilvAnos ArverAsen a megAllapitott kiki- 
Altasi Aron aloi îs eladatni fognak.

Ârverezni szAndekozAk tartoznak az ingatlanok becsArânak l00/( -At 
kAszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42. §-Aban jelzett Arfolyammal 
szAmitott es az 1881 november 1-An 3333. sz. alatt kelt igazsAgiigymi- 
niszteri rendelet 8. § Aban, kijelblt AvadAkkApes Artekpapirban a kikul- 
dott kezehez letenni avagy az 1881. LX t. cz. 170 §a Artelmeben a 
bAnatpenznek a birosAgnAI eldieges elhelyezeserdl kiâllitott sz-bâlyszeru 
elismervenyt âtszolgâltatni.

Brasso, 1902 Avi febrnâr ho 22-ik napjAn.

499.1—1. kir. tdrvszek mint tlknyvi hatosăg

Sz. 1599 -19(2.
i.kvi,

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A fogarasi kir. jrbirAsâg, mint telekkonyvi hatAsAg, kozhirrA teszi, 

hogy Sokol Mâțe Toma vAgrehajtatAnak Raduletiu Mâțe LAzAre vegre- 
hajtâst szenvedo elleni 110 korona tâkekoveteles As jâralekai irânti vA- 
grehajtAsi iigyeben a brassAi kir. torvAnyszAk (a fogarasi kir jArAsbirA* 
sAg) teruletAn fekvA a nagyberivoji 116 sz. tljkvben Radulețiu LAzăr,
J an os Anna. Linca, Mâțe As Terez a LAzArA nev An âllo

200, 201 hrsz. ingatlanra 438 kor. 1519/1 hrsz . ingatla nra 11 kor.
210 n n 32 1668 V 77 04 77258 D n 28 n 1691 n D 05 77
410 D r 12 T) 1715 77 77 99 7?
526 r> n 39 1732 jy 77 14 H
538 D D .15 n 1848 w ♦7 08 77
541 n 20 n 1885 77 77 02 17

669 n n 36 n 187-7 77 77 06 77
703 D 23 w 1940 77 17 08 77
769 D 07 D 1965 '77 77 03 n
926 r» « 29 77 2089 *7? 77 05 77

958 d 23 2228, 2229 ‘77 n 06 n
■050 W 17 30 r 2284/2 77 77 08 ii

1173 M * 05 77 2313 77 W 23 D

1181 D D 08 77 2354 77 12 75

1312 D W 18 7? 2646 77 77 05 77

1420 D D 13 17
koronAban ezennel megAllapitott kikiAltAsi ârban az ârverest elrendelte,
As hogy a fennebb megjeloit ingatlanok az 1902 evi măjus ho 12-ik nap^

A. Mureșlanu Brașov, Ter&ul l’mahag iW. 30.
Acest stabiliment este prove<Jut cu cele mai 

bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta orl-ce 
comaoide cu promptitudine și acurateța, precum:
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Comandele eventuale
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jâ?l deleldtt 9 orakor Nagy Berivoj kbzsAgben megtartandA nyilvAnos 
ArverAsen a megAllapitott kikiAItâsi Aron albi ia eladatni fug.

Arverezni szAndekozok tartoznak az ingatlanok becsArAnak 10"/0-At 
keszpAnzben, vagy az 1881. LX t. cz. 42 § Aban jelzett Arfolyammal szâ- 
mitotb As az 1881. Avi november 1-ea 3333. sz. alatt kelt igazaAgngyminisz- 
teri rendelet 8. §-Aban. kijelolt ovadbkkApea ArtAkpapirban a kikiildbtt 
kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §a ertelmAben a bAuat- 
pAnznek a birosAgnAI eiAlegea elbelyezAserol kiâllitott szabAlyszeiu elis- 
mervAnyt âtszoigâltatni.

F ogar as, 1902 Avi Februâr hA 18-ik napjAn.
A. kir. jarăsbirosâg mint tlkonvvi hatosâg.

Schupiter, 
494.1 1. kir. alibirb.

VeiriUsiMSe «îwsismi, «Sevă Hăeare eutiă eate eu «narau <Se v
npSrare ai !ul A. jțănBl $8 eu MubserJeițew sa. >

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu- J 
taților celor mai cerbicose la stomach șl pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
mach,. con3tipaținnel cronice, suferinței de ficat, congestlunei de sânge, haemorhoidelor și t 
a celor mai diferite b6le femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce / 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— \

Fals‘ficațiile se vor urmări ț>e cale juăecătorescă. %

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tota speciile de serviciuri

Corupturi, Adrese, 
Circulare, Scrisori. .

Qon/vwta., în lolă mâwmea-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTÂRî.

se primesc în biuroul 
^■tipografiei, Brașov Tergui Inului Nr. 30, eta- 

stradă. — Prețurile moderate. — Co
afară rugăm a le adresa la 

Tipografia^ A. lîUREȘIANU, Brașov.

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORÎ.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

ST-A-TVTIEL 
FOI PmOSKE. 

BILETE VF VISIT!
DIFERITE FORMATE.

PMGRAMEELEGANTE. 

BILETE DE LOGODNĂ Șl DE HlfflĂ 
DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

AMIÎWȚÎLIMS.

O giul I, cătră
O man dele din

g și swe a lui -
msgrv;i decâ fiecare sticlă este"d rovădută cu marca de scutire și cu *

VCHldUJlU Uiumdll, plumbul lui A. Moli. j
Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- - 

osebire prin tras țfrotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de râcelă. < 
Prețul unei sticle originale plumbate, Ooro e 1.00. 8K

Săpun de copii a lai Moli. )
Cel mai fin săpun de copii și dame fab icat după metodul cel inai nou pentru cui- ? 

tivar'-a rațională a pelei, cu deosebire pentru ■ opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie- >.are bucată de săpun, pentru copii este provedută cu marca 
de apărare A. Moli. ?

¥k

'A'rÎEStStvirea prin
FaE’mtacistwfi A.

c. și r. furniscr al curții imperiale Viena, Mata 9
Comande din provinciă se efectuezi țllnic prin rambursă poștală.

La. dfiposite să se eără annaiit preparatele piuvătlute cu iscălitura și marca 
apărare a lui .4. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter
și engros la D. Eremia Nepoții, Teut3Ch & Tartlei-. *

de

Tipografia A. Mureșmuu, Brașov.

pent.ru

