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„Corbul alb" redivivus.
„Corbul alb“ între Maghiari, 

Ludovic Mocsary, bătrân der cu ini
ma tîneră și neînreutățită, a dat 
erășl un semn de vieță. El a publi
cat, după cum am anunțat, o carte, 
în care face bilanțul sistemului afa
cerilor comune austro-ungare.

Se scie, că Mocsary a fost în- 
totdeuna un mare independist Multă 
vreme el a fost chiar președintele 
partidului independist în dietă. E 
lucru firesc și ușor de, înțeles prin 
urmare, că și în scrierea sa de față 
pledâză pentru independența Unga
riei, pe care ar dori se-o vadă cu o 
(fi mai curend realisată.

De câte-orî Inse Mocsary a vor
bit despre realisarea visului seu, mai 
ales dela 1879 încoee, de atâtea-orî 
a declarat cu totă sinceritatea, că 
nu-șl pbte închipui o Ungarie inde
pendentă pe câtă vreme Maghiarii 
vor trăi in dușmănie cu naționalită
țile.

Ca se ne putem ajunge țînta 
cea mare, care este independența 
Ungariei, — cjise el, cu ocasiunea 
desbaterei legei școlare maghiarisă- 
tore în dieta dela 1879, — trebue 
să ne dedăm a fi mai întâiti drepți 
și echitabili față cu națiunile conlo- 
cuitore; nu numai se nu le luăm 
nimic din ce am stabilit prin legea 
dela 1868, ci se căutăm pe cât se 
pote a lărgi chiar drepturile lor cu
prinse în acestă lege. Altfel, adause 
el, chiar de s’ar realisa independența, 
noi Maghiarii n’am pute-o susține 
decă nu vom trăi în bunăințelegere 
cu poporele conlocuitore.

De astă-dată Mocsary repetă 
ceea-ce a df9î der o spune și mai 
pe șleu ca până acuma, punend al
ternativa : Ori maghiarisare, ori inde
pendență / O cale de mijloc nu cu- 
nosce.

Nu se pbte, după densul, se 
maghiarisezi, fie în total fie în parte 
și tot-odată se trăescl în bună înțe
legere cu aceia, pe cari umbli a-i 

desnaționalisa. De aceea, dbcă e 
vorba de maghiarisare, atunci, cjice 
Mocsary, starea de față dualistă e 
cu mult mai de preferit, decât aceea, 
ce ar urma decă țâra și-ar realisa 
deplina independență.

In consecență Mocsary pretinde 
dela stânga estremă, ca se renunțe 
la maghiarisare ca se potă dobendi 
deplina independență a Ungariei.

Se înțelege de sine, că modul 
acesta de-a apreția situațiunea și 
sfătui, ce’l dă Mocsary stângei es- 
treme, nu pbte fi decât o adevărată 
orore pentru șoviniștii de tot soiul.

Abstragend dela cestiunea uniu- 
nei personale, faptul însuși, că acest 
bărbat însemnat politic al Maghia
rilor vorbesce de-o eventuală nece
sitate de a pune capăt odată pentru 
tot-deuna tendințelor de maghiari
sare, înfioră păna la bse pe cei ce 
nu mai pot esista fără maghiarisare.

țliarul cel mai veninos față cu 
naționalitățile, scris nemțesce dbr 
inspirat de ideile și nisuințele into
lerante jidano-maghiare, caracteriseză 
efectul, ce l’a produs în tabăra șo- 
vinistă alternativa lui Mocsary <ji- 
cend, că. acesta „nu însemnă decât 
federalismul înăuntru și indepen
dența de stat înafară".

„Nu ne mirăm‘c, esclamă acăsta 
fbie, „că autorul, care vorbesce ast
fel, încă înainte cu c|ecl de ani a 
fost constrîns să părăsescă vieța pu
blică ungurăscă...tt

Vom reveni mai amănunțit asu
pra cărții celei mai nouă a lui Mo
csary, care ne interesăză cu deose- 

| bire pentru vederile umane și să- 
nătose ale acestui „corb albu în ces
tiunea naționalităților.

Urmașul lui Horanszky. Asupra 
portofoliului comercial s’au pornit deja 
combinațiunile. Se înțelege, că nu se pote 
încă spune, cine are șansele cele mai fa
vorabile. Amintim numai deocamdată ur- 
mătdrele nume: Hieronymi Karoly, Vbros 
Lăszlo, Contele Tisza Istvân, Lang Lajos, 

Weckerle Sandor. După un alt svon însuși 
Szell ar trece la comerciă, er internele 
le-ar da contelui Andrassy Gyula.

.Broșura lui Mocsary. „Budapesti 
Hirlap“ dela 22 1. c. ocupându-se la loc 
de frunte cu broșura lui Ludovic Mocsary 
„Bilanțul sistemului dualist", scrie între 
altele:

„Adevărat, că capitolul despre ces
tiunea naționalităților din opera lui Mo
csary dărîmă lauda, ce i-o aduce partidu
lui independist. El dice anume, că parti
dul independist — dâcă crede, că conso
lidarea și răspândirea maghiarismului este 
un interes național mai pe sus de tote — 
trebue se recunoscă, că pentru acesta 
starea actuală e neasemănat mai favor Or
bită, decât aceea, în care ar fi țera, decă 
s’ar realisa deplina independență de stat. 
De geba partidul independist ar câștiga 
pentru principiile sale maghiarimea în- 
tregă, pe cât timp Maghiarii stau pe picior 
de dușmănie cu naționalitățile. Trebue să 
se a’lâgă der între cele două politice : seu 
maghiarisare, seu independență... Atunci 
și dualismul ar deveni o realitate, fiind-că 
cu 6re-care bunăvoință ar succede a-se 
crea aici stări similare cu cele din Aus
tria. Kalnoky a visat odată despre un ast
fel de sistem de guvernare ungar"...

Un nou conflict diplomatic este 
pe cale să isbucnescă între Francia și 
Turcia. Pdrta a dat ordine, ca represen- 
tanții ambasadei francese să nu asiste la 
pertractarea procesului de bătae, ce s’a 
întâmplat acum cât-va timp între călu
gări la Ierusalim. Ambasadorul francos 
Constans a protestat în contra acestei mă
suri, care-i atinge Franciei drepturile de 
protectorat asupra catolicilor în Orient.

Pace seu răsboiii? Lui „Standard" 
din Londra i-se vestesce din Pretoria, că 
sunt cause fundate, cari lasă a se spera, 
că între delegații buri și englesi s’a sta
bilit un fel de înțelegere cu privire la 
basele principiare, pe cari ar fi se se încheie 
pacea. Contrar cu soirea acesta, din Haga 
se anunța, că Kruger a declarat, că Burii 

nu vor accepta pacea cât timp Anglia nu 
va conveni între altele și asupra amnes- 
tiei depline pentru rebelii Africander! din 
colonia Cap. Date fiind dificultățile cu 
privire la cestiunea independenței, răsbo- 
iul n’are se se sfîrșescă curând.

Alegerea de episcop în Arad. 
Cetim în „Budapester Tagblatt": „Alege
rea episcopului român gr. or. pentru scau
nul vacant al diecesei Aradului, se va 
face în 11 Maiu a. c. Intre candidații cei 
mai chemați pentru acest post sunt Au
gustin Hamsea și Vasile Mangra, ale că
ror șanse electorale își cam țin cumpăna, 
dedre-ce Hamsea dispune în Bănat și în 
comitatul Bihorului, Mangra însă în co
mitatul Aradului de numeroși aderenți".

O afacere de înaltă trădare. Din 
Paris se telegrafâză, că o viuă emoțiune 
domnesce în cercurile militare francese 
în urma unui denunț adresat rainisteriului 
de marină, care semnalăză o afacere de 
înaltă tradare. Secretarul lucrărilor portu
lui Boyan, unul din cele mai însemnate 
puncte strategice ale apărărei costei At
lanticei, e acusat de a fi în solda unei 
mari puteri maritime. La perchisiția fă
cută în locuința funcționarului, s’au des
coperit copii ale planurilor secrete ale 
porturilor. Sunt bănueli, că trădătorul are 
și complici.

TurburărI în Finlanda. In diua 
de 17 Aprilie guvernorul Finlandei a ținut 
adunarea de controlă a recruților în ma- 
negiul garnisdnei din Helsingfors. Recru
ții adunați au primit pe guvernor cu hui- 
dueli. Pe la drele 5 p. m. când s’a între
rupt adunarea, mulțimea adunată a ata
cat pe comisarul de poliție Kaleso Kon- 
gassa cu pietri, rănindu-1 grav. A doua 
di s’au repetat domonstrațiunile, de astă- 
dată contra unui oficer de gendarmî și a 
căpitanului Maximov. Acest din urmă fu 
grav rănit. A trebuit să intervină cazacii, 
cari au fost primiți de asemenea cu pietri 
și cu sticle pline de fluidități corosive. 
Mai multi cazaci au fost răniți.

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“.
■Illllfllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllilllllllliiiltlililfllltllllllllllllllllllllllt

Restignirea lui Isus.
(Din romanul „S6-L urmăm !“, de H. Sienkiewicz).

— Fine. —

In sfârșit, când lucrul fu isprăvit, 
corpul torturatului fii ridicat împreună cu 
lemnul destinat de a forma partea cur- 
mezișă a crucei, — Cu o voce trăgănată 
și monotonă, centurionul, care supraveghea 
lucrarea, dete poruncile și unul din soldați 
începu să pironâscă de stâlp picidrele 
lui Isus.

Norii, ce de dimineță se tot îngră
mădeau, întunecau acum sorele cu desă- 
vîrșire. Orbitdrea strălucire de care ar
deau colinele îndepărtate și stâncile, se 
stinse de-odată. Se făcu întuneric.

O ceță sinistră, roșie ca arama, în
vălui tdtă regiunea și se îndesa pe măsură 
ce sorele se afunda mai mult în nori.

Era ca și cum cine-va ar fi semănat 
de sus o întunecime roșiatică pe pământ. 
Un vânt ardător se năpusti odată, apoi 

încă odată, ’și pe urmă se opri. Atmos
fera deveni de-o greutate nesuferită.

De-odată și resturile de strălucire 
roșiatică se făcură negre. Norii, sombrii 
ca noptea, se coborîră în rotocdle enorme 
de-asupra colinei și orașului. Furtuna se 
apropia... Totul respira neliniște.

— Să ne întorcem, — spuse erășî 
Cinna.

— încă nu. Vrâu să-I mai văd! — 
răspunse Antea. Dedre-ce ceța înzăbrănea 
corpurile atârnate, Cinna porunci să se 
ducă lectica mai aprope de locul res- 
tignirei.

Erau deja așa de aprope, încât nu-i 
despărția, decât o distanță de câți-va pași.

Pe lemnul întunecos, corpul Restig- 
nitului părea, în mijlocul întunecimei în- 
conjurătore, ca țesut din radele argintii ale 
lunei. Pieptul i-se ridica de respirația 
agitată, și ochii îi erau încă pururea ridi
cați cătră ceriu.

Din sînul norilor se audi o bubui
tură surdă. Tunetul se deșteptă, se rosto
goli cu o trosnitură asurditore dela răsărit 
la apus; apoi, ca și cum s’ar cufunda în 

prăpăstii fără fund, se audia din ce în 
ce mai adânc, când amuțind, când deve
nind ârăși mai tare, pănă-ce în cele din 
urmă se sfîrșî într’un răcnet, care sguduî 
pământul în țîțînile sale.

In același timp un fulger formidabil 
și albastru sfășiă norii, lumină ceriul, pă
mântul, crucile, armurile soldaților și mul
țimea, îngrămădită ca o turmă de oi, spăi- 
mentată, înfricată.

O întunecime și mai adâncă urmă 
fulgerului.

Aprdpe de lectică se audiau suspi
nele femeilor, cari se apropiaseră și ele de 
cruce, și planșetele acestea, în mijlocul 
unei adânci tăceri, aveau în ele ceva în
grozitor.

Cei cari veniseră împreună și cari 
se perduseră în mulțime, începură a-se 
striga. De icî, de colo, se înălțau voci 
îngrijate:

— Oiah! Oi lanul Nu s’o fi restignit 
un drept?

— Care mărturisia adevărul! Oiah.
— Care învia morții: Oiah.

O voce strigă:
•— Nenorocire ție, Ierusalime!
Erăși o altă voce.
•— Pământul s’a cutremurat!
Unii începeau se fugă, alții erau de 

grdză pironiți la pământ și steteau încre
meniți, incapabili de-o cugetare, cu con- 
sciența surdă în suflet, că aici s’a petre
cut ceva înfiorător.

Un nou torent de fulgere se deslăn- 
țui din adâncimile norilor, asemenea unor 
gigantice siluete de foc. Vocile tăcură, 
seu mai esact, se perdură în uetul uraga
nului, ce se ridică cu o furie neaudită, 
smulgând dmenilor vestmintele și risipin- 
du-le în câmpie.

Dâr, etă, că întunerecul începea să 
se lumineze. Vântul goni norii, îi lungi, 
îi adună, pentru a-i sfâșia din nou, ca pe 
nisce cârpe usate. Lumina se mări; în 
sfîrșit, vălul întunecos se întredeschise și, 
prin sfășietură, se precipită un val întreg 
de raze solare. Totul se lumină: Calvarul, 
crucile, fețele îngrozite.

Capul Nazariteanului se pleca pe
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Visitațiune școlară.
Zarand, 7 Aprilie v. 1902.

Visitarea institutelor nfistre de învă
țământ secundare, precum și a scolelor 
nfistre populare prin omeni de școlă din 
gremiul consistorial, nu pdte se aibă de
cât urmări bune pentru progres. Pe lângă 
controlul sever din partea inspectorilor 
școlari regești, este datorința forului su
perior bisericesc, a consistoriului nostru 
archidiecesan, ca să aibă cunoscințe esacte, 
întru cât raportele venite deia organe streine 
sunt drepte și basate pe realitate, ori sunt 
tendențifise. Acesta nu se pfite, decât prin 
controlare, prin persone competente și cari 
s’au distins în vieța ndstră bisericescă și 
școlară.

In ce privesce visitarea institutului 
nostru gimnasial din Brad și a scolelor 
elementare, precum și atențiunea dată din 
partea forului superior bisericesc, până bine 
de curând, se reduce la minimul de ne
crezut. Deci de ani aprfipe nimeni din 
centru nu a fost trimis, ca se se convingă 
de visu, despre starea materială a gimna- 
siului și despre progres. La 1885, când 
era să se țrasnforme șalele de învățământ, 
apoi la 1891, când era să se edifice sala 
de gimnastică, când starea materială a 
gimnasiului era mai critică, ușile erau în
cuiate. Ei, der timpurile au trecut, cei de 
aprfipe interesați de gimnasiu și-au încor
dat forțele și au trecut norocoși dilele de 
crisă. Pdte că a fost bine așa. Era însă 
o lacună neesplicabilă pentru mulți. Deja 
a trecut, s’a umplut și acesta lacună. Fo
rul nostru superior bisericesc, care de 
vre-o câți-va ani tot mai viu interes a 
început să arate față de noi, a binevoit a 
trimite din sînul său o personă. care nu 
numai că are aptitudinile recerute, deră să 
mai bucură și de stima generală atât în 
Zarand, cât și în archidiecesă.

In 2 (15) Aprilie a. c. a sosit în Brad 
Prea Cuvioșia Păr. archimandrit și vicar 
Dr. llarion Pușcariu. Intru întimpinare 
i-a eșit protopresbiterul tractual și un pro
fesor. Miercuri în 3 Aprilie Ilustritatea 
Sa a visitat gimnasiul, a asistaț prin 
clase la orele de prelegere, a visitat 
șalele de învățământ, de desemn, gimnas
tică, biblioteca, colecțiunile, archiva, a 
continuat apoi Joi cu visitarea, ocupațiu- 
nilor scripturistice ale elevilor, a luat in- 
formațiuni despre tot ce privesce învăță
mântul, a ținut conferență cu corpul pro
fesoral, unde a dat indigitările de lipsă 
și s’a luat act despre tot ce s’a aflat, des
pre întrega stare a învățământului, precum 
și despre starea fondului gimnasial și des
pre unele neajunsuri, cari vor trebui în 
scurt timp să se delăture.

Vineri II. Sa a visitat și șcfilele ele
mentare. Pretutindeni a fost întîmpinat 
cu cea mai mare stimă și reverință. Pe
trecerea sa în Zarand a făcut cea mai 
bună impresiune nu numai în centru, ci 

piept, galben ca cera. Ochii îi erau închiși 
și buzele învinețite.

— A murit! murmură Antea.
— A murit! repetă Oinna.
In momentul acesta, centurionul îm

punse cu vârful lăncei în costa Restigni- 
tului.

Lucru ciudat; întdrcerea luminei și 
privirea acestui mort, părea că liniștesce 
mulțimea. Ea veni mai aprope de locul 
supliciului, de unde soldații n’o mai go
neau. Voci scrâșniră:

— Oobfiră-te de pe cruce! coboră-te 
de pe cruce!

Antea mai contemplă acel frumos 
cap aplecat și spuse cu voce năbușită, ca 
și cum ar fi vorbit cu ea însăși:

— Ore va învia ?
Ea îi vedea ochii și buzele lui mar

morate deja de pete albăstrii, brațele lui 
rigide și inerte, corpul lui imobil, și supt 
și glasul ei tremura în resignațiune des
perată.

Aceeași desperare chinuia sufletul lui 
Cinna. Nici el nu credea în învierea Na- 
zariteanului, der era Sigur, că de ar fi

și în întreg ținutul. 11. Sa a binevoit a 
onora cu presența sa familiile corpului di
dactic, precum și pe protopretorele. Nu 
mai puțin și Românii de aici și-au ținut 
de datorință a-și arăta stima față de băr- 

I bătui, care aprope de 4 decenii lucră pen
tru binele bisericei și al școlei.

Miercuri în 3 Aprilie corpul didactic 
s’a presentat la II. Sa fiind primit cu tdtă 
afabilitatea. Joi, preoțimea tractuală în 
mod spontan, aflând de petrecerea 11. Sale 
în Brad, s’a presentat în frunte cu proto
presbiterul tractual, făcendu-și onorurile 
cuvenite. II. Sa a mai cercetat Joi după 
amiadi și monumentala biserică din Țebea 
și mormântul martirului nostru național. 
Abia Vineri după amiadi, după-ce a cer
cetat biserica din Brad și și-a luat infor- 
mațiuni detaiate despre starea ei, s’a de
părtat din Brad, lăsând în urmă-i pr.etu- 
tindenea și la toți, cu cari ; a venit în 
atingere, cele mai bune impresiuniy La 
orele 3 după amedi, Vineri, distinsul oșpe 
a părăsit Bradul, plecând cu trăsura spre 
Deva, însoțit fiind de un vechiu elev al 
său, eră de aici sera cu trenul a plecat 
spre casă.

Eremitul.SOIRILE DILE1.
— 10 (23) Aprilie.

•j- Alexandra Lupașca. Dela Bucu- 
rescî ne sosesce durerdsa scire despre în
cetarea din vieță a lui Alexandru Dupașcu, 
vice-președinte al Camerei, fost membru 
al înaltei curți de compturi, apoi timp de 
34 ani (1867—1902) membru fundator, 
cassier, vice-președinte onorar al societății 
„Transilvania".

Român de inimă, învăpăiat naționa
list și sincer sprijinitor al causei culturei 
românesc!, Alexandru Lupașcu a fost și 
unul din întemeiătorii „Societății pentru 
învățătura poporului român". Cele mai 
mari merite însă și le-a câștigat pentru 
societatea „Transilvania11, înființată spre a 
veni în ajutorul culturei Românilor de 
dincoce.

Peste câte-va săptămâni se împlinesce 
un an, de când s’au celebrat neprețuitele 
servicii, ce răposatul le-a adus în decurs I 
de 33 de ani societății „Transilvania" prin I 
aceea, că acesta societate a bătut o me
dalie cu efigia lui Al. Lupașcu în semn 
de recunoștință. In actul dresat din inci
dentul acestei sărbători, se amintesce în
tre altele, că răposatul a cedat, în calitate 
de casier, remunerarul său de 100 galbeni 
anual, ce se plătea predecesorului său, 
care capitalisat s’a urcat la 40,000 lei, se 
accentueză caracterul său, apostolatul său 
pentru societate, și că nici ca deputat, 
nici ca înalt funcționar public n’a negli- 
geat’o, ci i-a rămas credincios, „interesele 
ei fiindu-i scumpe ca ale copiilor săi".

Pătrunși de aceeași recunoștință, ce 
a animat pe membrii Societății „Transil- 

trăit, prin puterea lui, bună seu rea, nu
mai El ar fi putut vindeca pe Antea.

Intre acestea, mulțimea se îngrămă
dea mereu în jurul crucei. Din ce în ce 
mai des se audiau strigătele:

— Gobfirtă-te de pe cruce ! Coboră- 
te de pe cruce!

— Coboră-te! — striga Cinna des
perat și din fundul inimei sale. — Vjn: 
decă-o. și ia-mi drept răsplată sufletul. °

Ceriul se limped). Munții tot mai ră
mâneau învăluită în ceță; der de-asupra 
platoului și a cetății, nu mai plana nici 
un nor.

Turnul Antonin lucea la sore lumi
nând ca un al doilea sore. In aerul răco
rit sburau sute de rândunele...

Cinna dădu ordin de plecare.
Era după amiadi. Apropiându-se de 

casă, Antea strigă subit:
„Hekate*) n’a venit astădi".
Și Cinna se gândia tot la acesta.

°) Stafia, ce-i apărea bolnavei ca visiune în 
forma unui cap de mort.

vania", ne asociăm și noi cu adâncă du
rere la doliul familiei răposatului, a că
ruia amintire va rămâne neștersă în ini- 
mele nfistre ca „dătătorul unor esemple 
din cele mai frumose și edifieătfire în 
acești timpi de scădere11.

Aniversarea alegerei Regelui Carol 
de domnitor al României s’a serbat Du
minecă. La Metropolie s’a serbat un Te- 
Deum. Capitala Bucuresci era împodobită 
cu drapele. In registrele deschise la pa
lat s’au înscris un mare număr de per- 
sone. Doliul Curții a fost ridicat pentru 
diua de Duminecă. Regele a primit nu
mărase telegrame de felicitare din țeră și 
străinătate. Sera s’a dat un prând la pa
lat — In aceeași di Academia ținând șe
dință solemnă, secretarul general d-1 D. 
Sturdza a arătat împrejurările politice în 
care s’a făcut alegerea principelui Carol 
și însemnătatea acestei alegeri. Alegerea 
s’a făcut la 7 Aprilie 1866. Principele 
Carol Anton, tatăl actualului Rege, primi 
dela fericitul Brătianu o telegramă, care 
anunță, că 5 milifine Români au ales de 
domn pe fiiul său principele Carol. Regele 
Prusiei a recomandat noului ales, ca să 
caute a se pune bine cu Porta și Rusia, 
cari pănă atunci nu se pronunțaseră pen
tru un domn străin în Principate. Nu se 
sciea, când alesul va sosi în țeră. Con
vingerile multora începură să se clatine 
și se ținuse un mare consiliu, în oare Ma- 
nolache Costache și-a arătat îndoiala. 
Domnul Carol ajungând în curând la Se
verin, a dat o telegramă la Bucuresci în 
care spunea, că „punând piciorul pe pă
mântul românesc, își va sacrifica tdtă vieța 
sa pentru poporul românesc11. Aceste cu
vinte — dise d-1 Sturdza — au fost re
petate și adi de Rege în fața guvernului, 
care l’a felicitat pentru a 36-a aniversare 
a domniei sale.

Preiiliați. Comisiunea de premii a 
Academiei Române a acordat 5000 lei 
din fondul Lazăr d-1 ui Dr. Ureche pentru 
lucrarea d-sale „Noțiuni de igienă11, er pe 
d-I Dr. Ioan Mihalyi, fratele Es.Sale metro- 
joolitului Mihalyi din Blașiu, l’a premiat 
cu 4000 lei pentru lucrarea d-sale „Di
plome maramureșene din vecul XIV 
și XV".

Iii comuna Gurbescî din comitatul 
Bihorului a fost dilele aceste vărsare de 
sânge. Pădurarul Kemeny Istvân a dat 
în loc oprit peste vaca țăranului Petre 
Buna. Pădurarul vrând să-i ia zălog, Buna 
nu voia să-i dea zălogul. Din causa acesta 
neomenosul pădurar a descărcat arma în 
Buna și l’a rânit mortal. Locuitorii comu
nei audând de lucrul acesta, s’au năpustit 
asupra pădurarului, care se refugiase la 
primărie. Poporul înverșunat a asediat 
primăria. Atunci venind din Tinea gen
darmerie, au potolit „turburarea", după-ce 
răniră pe mai mulți țărani.

Un câștig de 180 000 corone. D-na 
Rusu, văduva maiorului de gendarmi, Rusu 
din Brașov, a câștigat la tragerea dela 1 
Aprilie a lozurilor pentru regularea Tisei 
câștigul principal de 180,000 corfine.

Actori unguri falsificatori de bani. 
„Szekely Nemzet11 scrie, că poliția din 
Kezdi-Oșorheiu a arestat dilele acestea 
pe tînărul Andreiu Bodor, care voia să 
vândă mașinile și clișeurile necesare pen
tru fabricarea de bani. Poliția a aflat și 
pe complicii lui Bodor în persdnele acto
rului Kispâl Kâroly și actriței Vihna Leh- 
nik, cari au fost arestați și ei.

In Lugoș au făptuit nisce Țigani 
Mercuria trecută o hoție îndrăsneță la 
negustorul Adolf Solomonovits din apro
pierea cimiterului român. La strigătele 
evreului venind vecinii, Țiganii au scăpat 
pe ferestră, rupând numai cerceii din 
urechile evreicei. Gendarmii n’au putut 
prinde pe tâlhari, der în schimb au dat 
peste două căruțe pline de femei și copii, 
cari ignorând nereușita întreprinderei aș
teptau întdrcerea bărbaților cu prada 
sperată. Femeile și copiii au fost ares
tat!.

In Șinca-vechiă se va aranja o pro- 
ducțiune teatrală de cătră junimea de 
acolo, Luni în 28 Aprilie st. n. 1902 a 
doua di de sf. Paști, în sala șcfilei confe
sionale. Venitul curat e destinat în favo
rul șcfilei locale. Prețul de întrarede per- 
sdnă 1 cor. începutul la 7 ore sera. După 
producțiune urmeză dans.

lntristații: Lucreția A. Lupașcu, Ale
xandru și Alexandrina A. Lupașcu, Hen
rietta și Stefan Sihleanu, Maria și Barbu 
Delavrancea, Lucreția și Eduard Ghica. 
Stefan A. Lupașcu, Profira Lupașcu, Neron 
și Amelie Lupașcu, Roxandra Milicescu, 
Lascar și Elena Lupașcu, Maria și Iocot.- 
colonel G. Lupașcu, Eugeniu și Ema Lu
pașcu, Elena si Margareta Miller-Verghi, 
căpitan Verghi, Alexandrina Milicescu, 
Anna G. Pallady, Eleonora și Petru C. 
Pallady;

Familiile Bastaki, Ghica, Istrati, I. 
Filiti, G. Mandre», Pascal, N. Basilescu, 
Lupașcu, Buzdugan, Brăescu și Ciugolea, 
au adânca durere a vă face cunoscut per- 
derea prea iubitului lor soț, tată, frate, 
cumnat și unchiil

Alexandru Lupașcu
în etate <le 69 ani,

Comandor al ordinelor „Steaua" și „Corâna 
României", președintele consiliului de administrație 

a Creditului Funciar Urban din Bucuresci, 
președintele de ondre al societății „Transilvania", 

fost administrator al domeniilor statului, fost 
director general al poștelor și telegrafelor, fost 

prefect, fost consilier al Curței de Apel din Bucu
resci, fost consilier la înalta Curte de Compturi, 

fost vice-președinte al Adunărei deputaților 
etc., etc., etc.

încetat din vieță după o scurtă su
ferință astădi, 8 Aprilie 1902, la orele 
7.50 a. m.

Și vă rogă să binevoiți a asista la, 
ceremonia funebră, ce va ave loc la cimi
tirul Bellu, în diua de 10 Aprilie 1902.

Cortegiul va porni dela domiciliul 
defunctului, strada Cosma 12, la firele 
2 p. rn.

In cestiunea unificării 1 im bei
literare.

Dăm loc unui articol, ce-1 primim dela un 
profesor din România privitor la cestiunea unifi
cării lin bei literare, care, precum seim, a fost su- 
levată de cătră secțiunea literară a „Asociațiunei" 
nostre.

Articolul, deși are oaracterul unei întâmpi
nări, este ținut la înălțimea unei discusiunl prin- 
cipiare, care discusiune prin publicarea acestui ar
ticol o și deschidem în foia ndstră:

Am considerat tot-deuna dăunător 
amestecul pressei din regat în luptele grele 
de esistență, ce duc frații noștri dincolo 
de Carpați. împrejurări politice create lor 
în curs de secole, de cari noi am fost 
străini, nu se pot judeca dela distanță; 
unde trebuesc fapte, sfatul e de prisos.

Același lucru nu se pfite dice des
pre discuțiunile culturale. Ele nu au inte
res numai local, ci ating întrega suflare 
românescă.

Decă deci ne ridicăm vocea, la rân
dul nostru, în cestia unificării limbei lite
rare, ce preocupă de cât-va timp cercurile 
competente de dincolo, ;o facem din con
vingerea, că numai o discuțiune largă pfite 
aduce lumină deplină.

Pe cât seim, în concertul de entu- 
siasm, ce a provocat inițiativa „Asociațiu
nii", o singură notă discordantă se audi, 
care găsi ecou în „Trib. Poporului" din 
Arad. Sub titlul: „Cum se scrie la noi", 
acest diar a publicat trei articole anonime 
în cari se condamnă planul de reformă al 
„Asociațiunii". Tonul zeflemist d’a trata lu
cruri serifise, mania d’a batjocori ori-ce 
inițiativă, au contribuit mult ca „Trib. 
Pop." să nu se bucure la noi de-o consi
derație esagerată. Odată mai mult, ea 
trebuia să dea pe față spiritul îngust, de 
care e animată. Vorbind de principii de 
limbă și de stil, „Trib. Pop." găsesce cu 
cale să compare membrii din comitetul 
„Asociațiunii" cu badea Cârțan, să atace 
„Gazeta Transilvaniei" în trecutul ei atât 
de măreț, să debiteze vrute și nevrute 
și, pe d’asupra, să-și facă propriile sale 
elogii.
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De alt-fel articolele în cestie au fost 
primite precum meritau. Afară de-o în
tâmpinare a d-lui Al. Hodoș (Ion Gorun) 
din „Semănătorul", ele au fost ignorate 
pur și simplu. Cred, că e o greșelă acăsta, 
căcî decă la rigore ignoranța merită ore- 
care cruțare, reavoința n’are drept la 
nici una.

De aceea îmi permit a reveni astădî 
asupra afirmărilor „Trib. Pop.", spre a do- 
yedi întru cât ele sunt întemeiate.

Autorul anonim e indignat, din ca
pul locului, prin faptul, că omenii de li
tere din România, de patru decenii încoce, 
au criticat în tot-deuna limba cărturarilor 
din Ardeal, și-l revoltă mai ales tonul ace
lor critice. Cu tote acestea, uitându-șî no
bila indignare, ceva mai la vale, el în- 
su-și ia la trei parale limba fiarelor arde
lene, demonstrând cu citațiunî estrase ne
putința unui stil înăbușit sub nomolul ter
menilor improprii.

Atunci se ne dea voie savantul ano
nim să-l întrebăm, cu ce drept face acesta? 
Nu cum-va crede, că criticele d-sale sin
gure au darul d’a îndrepta, fiind isvorîte 
din curățenie de suflet, er toți cei-lalți, 
neesceptând pe Alecu Russo și pe Titu 
Maiorescu, au criticat numai spre a bat
jocori, spre a face spirit eftin pe spinarea 
celor de peste munți? Crede ore, că nu 
tot Românul e chemat a îndrepta o stare 
de lucruri, ce toți o avem de-o potrivă la 
inimă: unitatea culturală, antemergetorea 
tuturor unităților?

Acolo unde însă anonimul abuseză 
cu desăvîrșire de bunăcredința cetitorilor 
săi, e când afirmă, că tote criticele por
nite dela noi n’au alt scop, decât a intro
duce în Ardeal „deosebita dragoste a scrii
torului bucurescean pentru tot ce este 
formă și frasă frumosă". După d-sa, acestă 
direcție ar fi fost inaugurată de „Juni- 

dela Iași, al cărei „imperativ cate
goric (sic) era: eleganța de stil și o limbă 
fără cusururi, ca o haină croită după ul
tima modău (sic).

Vedeți cât de superficială a fost di
recția culturală propagată de Maiorescu, 
Negruzzi, Gane, Eminescu etc. Stil ele
gant, haină după ultima modă! încolo ni
mic. Și ce e mai grav, „Junimea" a vrut 
se impună acest „imperativ categoric" și 
dincolo de Carpați.

Recunosc că nu văd nici o nenoro
cire. decă diarele transcarpatine ar fi ajuns 
să scrie într’o limbă „fără cusururi", în 
frase „frtimdse", căci o frasă e tot-deuna 
frumdsă când conține un adevăr bine es- 
primat. O ideie ascunsă într’o limbă cu 
cusururi, înceteză eo ipso a fi o ideie. 
Lipsit de claritate, stilul nu fpote fi „ele- 
gantu, nici neelegant, e gol pur și simplu 
E de mult de când critica literară, cu 
Lacombe în frunte, nu admite decât două 
specii de stil bun: scientific și artistic. 
Tote celelalte subdivisiunî sunt inutile, 
căci nu spun nimic. Luați de e. o pagină I 
scrisă de un chemist. Pagina va fi bună, 
decă adevărurile sunt espuse în termeni 
proprii, decă sintaxa e clară, dăcă frasele 
se succed complectându-se pentru stabili
rea tesei. Luați acum o alta pagină, scosă 
dintr’un scriitor. Deca e bună, ea va con
ține într’o măsură ore-care calitățile sti
lului scientific. Ne-avend de loc numitele 
calități, pagina e rău scrisă. Scriitorul nu 
e musicant, care p<5te impresiona fără idei 
cu simple sunete armonidse. însăși con- 
dițiunea artei scrierii, e să ne represente 
imagini de lucruri și de persăne, precum 
și ideile de legătură între lucruri. Astfel 
pe lângă elementele esențial artistice, se 
cere și aici esactitate, măsură, ordine.

Calificările tânărului anonim de „stil 
elegant", „haină modernă", precum ve
deți, sunt cel puțin de prisos. Lumea cu- 
■ndsce activitatea culturală a „Junimei". 
Monumentul literar în care magistrul ei 
.a sintetisat ideile dominante acestei di
recții, e în mânile tuturor. Ceea-ce d-1 
Maiorescu a combătut în tot-dăuna, a fost 
tocmai „beția de cuvinte", și criticul din 
Arad n’a fost dibaciu, găsindu-i vină 
unde nici adversarii politici nu i-au găsit.

De altmintrelea însu-și autorul celor 
irei articole amintite, scriind într’o limbă 

alesă, transparentă, cu un cuvent româ- 
nesca, dă cea mai strălucită desmințire 
afirmațiunii sale, că „gazetele din Ardeal 
au ținut mai mult la principiul ce se scrie, 
decât cum să scrie".

Decă prin contactul direct cu cul
tura românescă din regat, seu indirect 
prin simpla cetire a cărților și diarelor 
năstre, d-sa a putut însuși o limbă fără 
cusururi, nu era <5re mai firesc să indice 
din capul locului, fără a fi ponegrit în 
drepta și în stânga, căile cari duc mai 
sigur la unitatea limbei literare.

Etă în adevăr, la urma urmei, ce 
sfaturi dă d-sa comitetului „Asociațiunii" : 

primo: „să controleze manualele de 
limba română din școlele poporale" ;

secundo: „să le dea spre îndreptare 
scriitorilor mai de dai domne";

tertio: „să stăruie pentru realisarea 
ideii d’a trimite în Bucuresci tinerii pro
fesori de limba română, ca să se specia- 
liseze";

quarto: „să-și desvolte activitatea în 
jurul bibliotecilor de popularisare".

Tote aceste sunt bune și frumdse, 
și le subscriem și noi cu dragă inimă, ne
găsind nimic de dis în contra lor.

Der atunci, tinere amice, de ce atâta 
zarvă spre a dovedi, că „limbile nu se re- 
formeză, ci se formeză, când tu însu-ți 
vii și propui controlarea cărților? De ce 
atâta supărare pe „ Asociațiune", care cel 
puțin are meritul incontestabil d’a fi agi
tat o cestiune mare.

Să nu uiți, tinere amice, că un steg 
ridicat chiar [de o mână tremurândă de 
moșneg, e ridicat, și un steg e tot-deuna 
un simbol.

In lături! deci vă țlicem vouă tutu
ror, cari puneți.micile vostre sentimente 
pe d’asupra marilor interese generale.

D. P. Popescu, 
profesor.

Dela procesul falsificatorilor 
de bani.

(Coresp. part, a „Gaz. Trans".)

PIoescI, 22 Aprilie n. 1902.

Precum v’am scris deja, procesul fal
sificatorilor de bani, cari avură o socie
tate ramificată în Transilvania, unde aveau 
propriu dis fabrica lor de bancnote, s’aîn
ceput a-se judeca la secția II a tribuna
lului de aici Sâmbăta trecută și neputen- 
du-se termina în acea di, s’a amânat pe 
Marți.

Am vădut, că ați făcut dare de 
seină și despre procesul dela Târgul-Mu- 
reșului în aceeași cestiune, de aceea cred, 
că vă fac un servicifl, dându-vă un mic 
raport despre începutul procesului de aici.

Tribunalul a fost presidat de d-1 Al. 
Dumitrescu, asistat de d-1 I. Cireșanu, su
pleant. Fotoliul ministerului public a fost 
ocupat de d-1 prim procuror T. Anghe- 
lescu. Din partea Băncii Naționale a ve
nit dela Bucuresci d-1 director Bibicescu. 
Advocatul Băncii era d-1 Al. Radovici.

Dintre inculpați erau presențl Max 
Ressel, Minea Iliescu cârciumar în Azuga, 
Fritz Badjon, cantinier în Azuga, Alexe 
Sulică, lucrător la fabrica de hârtie din 
Bușteni și Gorneliu Lichirie, asistent în 
farmacie. Ceilalți acusați se află arestați 
la Tergul-Mureșului.

Principalul acusat este Max Ressel, 
care a fabricat biletele. El a fost întâiu 
pastor protestant în Germania, er în mo
mentul arestării era conducătorul corului 
dela fabricele din Azuga. Este om de-o 
statură mijlocie, cu mustețe și barbă roșie, 
în etate de vre-o 43—45 ani. Ressel este 
tipul pronunțat al alcoolicului. Totuși 
forte inteligent, lămurit în expunere, cău
tând dela început să-și creeze un curent 
favorabil. Deposițiile lui, formând istoricul 
afacerii, vi-le comunic mai pe larg.

Ressel face istoricul întregei afaceri. 
Arată cum încă dela 1895, pe când se 
afla în Azuga, a falsificat un singur bilet 
de 20 de lei român, care a și circulat; 
cum apoi, în Transilvania, a încercat să 
falsifice biletul de 10 florini și, în fine, 
biletul de 100 lei român. A lucrat însă la 

aceste falsificări fiind mereu amenințat de 
mai mulți individi, cari de pe atunci voiau 
se formeze o bandă de falsificatori.

După o bdlă grea, a părăsit Transil
vania fără ca să fi falsificat biletul și s’a 
dus în orașul seu natal, la Lignitz, în Ger
mania. Pe când se afla în Lignitz preotul 
Nicolae Lichirie, pe care-1 cunoscuse ca 
învățător la șcăla germană din Azuga, și 
care se făcuse preot în comuna Cârța din 
Transilvania, pusese basele unei asocia- 
țiuni pentru falsificare de bancnote. Preo
tul Lichirie, care scia, că Ressel falsifi
case un bilet de 20 lei la Azuga, a cău
tat să-l aducă la Oârța în acest scop și 
i-a scris în 1900, să vie la Sibiiu seu la 
Brașov, unde pote găsi ocupațiune, trimi- 
țendu-i chiar bani pentru drum. Ressel a 
venit atunci și a fost primit cu bucurie 
de membrii asociației, pe care o formase 
preotul Lichirie.

Când a vădut pentru-ce fusese însă 
chemat, a voit să plece, der n’avea bani. 
A credut atunci, că cerend bani să-și pro
cure uneltele falsificărei, să realiseze o 
economie și să potă pleca. Preotul Lichi
rie însă a simțit și l’a dat în paza unui 
membru al asociației, Ion Munteanu. 
Cu acest Munteanu a fost la Viena și 
a cumpărat pietri litografice, o pressă 
mică și cernelă și s’a reîntors la Cârța, 
unde membrii asociației l’au secvestrat, 
l’au dus în pădure, spre Negoiul, la o 
înălțime de 1.500 metri, unde, în mijlocul 
pădurei, pe un platou, au iinprovisat o 
colibă.

La 4 Nov. au plecat la Cârța, unde 
a fost închis într’o căsuță a lui Lazăr 
Munteanu, învățător în comuna Cârța, 
frate cu lăn Munteanu, asociat și el în 
bandă.

Două luni a stat aci ca într’o închi- 
sore, a terminat 120 de bilete de 100 lei, 
dintre cari 80 le-a dat membrilor asocia
ției și 40 le-a păstrat și apoi mai târdiu 
le-a dat lui Ion Giurcă, alt asociat, care 
i-a declarat, că a fost la Bucuresci să 
Schimbe aceste hărții și că le-a dat lui 
Minea Iliescu.

La o întrebare a d-lui I. G. Bibi
cescu, răspunde, că în cufărul rămas la 
Chimacovici, îngrijitorul museului din 
Sibiiu, trebue să se găsescă scrisdrea preo
tului Lichirie, prin care era chemat să 
vie în Transilvania în 1898; dela Lignitz 
tot preotul Lichirie l’a chemat cu o scri- 
sdre, care a rămas în cufărul seu la Cârța.

Când a venit dela Lignitz la Cârța, 
s’a dus împreună cu preotul Lichirie la 
Făgăraș, unde a făcut cunoscință cu Chen- 
duleț, Munteanu și Tarcea. Uneltele co
mandate la Viena au venit pe adresa lui 
poște restante la Sibiiu.

Nu scie esact cine a constituit aso
ciația. Bănuia însă, că șeful bandei e preo
tul Lichirie. Scheopul, alt membru al aso- 
cieției, i-a adus materiale din Berlin.

Unificarea calendarelor.
D-1 profesor universitar N. Coculescu 

din Bucuresci adreseză în cestiunea uni
ficării calendarelor o scrisore cătră redac
torul „Voinței Naționale". Etă interesanta 
scrisdre:

Tdtă lumea scie — din experiența 
de tote dilele cel puțin, decă nu din o 
convingere întemeiată pe cunoscințe, că 
suntem înapoi, cu socotirea dilelor, de data 
astronomică — care'e aceea a calendarului 
Gregorian — și că, dela Martie 1900, am 
rămas înapoi cu 13 dile. Acesta e un 
adevăr sciințific, pe care nu-1 tăgăduesce 
nimeni, nici chiar Prelații ortodoxi.

. Se mai scie însă — și acesta mai 
ales de către Prelați — că Paș tele se 
serbeză în prima Duminecă după luna 
plină pascală, adică după acea lună plină, 
care cade în dina de 21 Martie, seu după 
acestă dată. Urmeză der, că nu ori-care 
lună plină a lunei Martie pote fi privită 
ca pascală.

E important, der, să se scie a calcula 
dinainte, la ce dată, după 21 Martie, 
are să fie lună plină în fiecare an — 
pentru-ca în prima Duminecă, după acea 
lună plină, toți creștinii să sărbătorim În
vierea — și decă nu ne pricepem a face 
asemenea calcule, seu decă metodele în
vechite de care ne servim, ne conduc la 
resultate greșite, atunci cel puțin să ne 

ridicăm ochii spre ceriu, cu începere dela 
21 Martie, și se vedem, în ce di are să fie 
lună plină.

Acea lună plină va fi pascală; er în 
Dumineca următdre va trebui să fii aniver
sarea Invierei Mântuitorului.

Decă nu facem așa, vom risca se 
luăm ca lună pascală, o lună plină care 
nu e pascală, și greșită va fi atunci și săr
bătorea sfântă, ce toți Creștinii așteptă cu 
multă pietate.

Să luăm anul acesta și se vedem, 
cine — catolicii cu protestanții ori pra
voslavnicii ortodoxi — au calculat greșit?

E destul, să luăm un calendar, ori 
un Almanac ori-care, și să ne uităm în ce 
di a lunei Martie a fost lună plină; găsim, 
că am avut lună plină — și ori-cine a 

:putut’o observa — Luni 24 Martie stil 
nou. Acestă lună plină, venind după 21 
Martie, a fost deci pascală și Dumineca 
următore, 30 Martie (stil nou), era der 
diua Paștelui. Acesta e și data în care, 
într’adevăr, a avut loc învierea pentru toți 
Creștinii popdrelor din Apus.

Noi însă, vecinie înapoi, obstinându- 
ne a păstra greșitul calendar Iulian, ne-am 
dis: calendarul nostru arată 11 Martie, nu 
24 (din causa celor 13 dile de întârziere), 
deci lună plină nu e pascală, căci pentru 
noi cade înainte de 21 Martie și trebue 
să mai așteptăm, până ce se va pune ur- 
mătdrea lună plină, adică încă 29 dile și 
mai bine (sciut este, că dela o lună plină 
până la luna plină următdre se strecdră 
29 dile și jumătate aprope).

De aceea pentru noi, dela răsărit, 
lună pascală e, acea care se va pune mâne. 
Marți 9 (22) Aprilie, și' din acăstă causă 
tocmai Duminecă. 14 (27) Aprilie o să 
serbăm învierea Domnului!

Der greșită e acăstă dată, căci ade
vărata lună pascală era acea din luna 
trecută, de 6re-ce în acea di de lună plină 
era 24 Martie, cum stă scris în calendarul 
gregorian, er nu 11 Martie, cum ne spune 
cel iulian.

(Va urma.)

Diverse.
Cum fumeză Japonesi/l. Japonesii 

fumeză, în general, în chip forte ciudat. 
Pipele lor au capace de metal. Ei nu pun 
în pipă mai mult tutun, decât pentru 3-«-4 
trăsături puternice. Tutunul, pe care îl 
întrebuințeză e tăiat în mod estra-ordinar 
de fin, astfel că pare a fi blond; e însă 
de o calitate fdrte bună. Japonesul trage 
un fum strașnic, îl ține puțin în“[plămâni 
apoi îi dă drumul pe nări. De obiceiu ei 
nu fumeză decât 4—5 pipe, apoi cât-va 
timp nu mai fumeză de loc.

Literatură.
„Suppleoc Libelius V alachoruni*, 

memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și AdamovicI în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românăscă 
făcută de profesorul Dr. E. Dăianu. Sibiiu, 
„Tipografia" societate pe acțiuni. Un esem- 
plar broșat costă 1 coronă (plus 5 bani 
porto). Se află de vendare la Tipografia 
„zi. MiuepaiaP.

Cura băilor de bnriienl depurative 
„Diiișoreanu" Floesci. Cu acăstă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pote res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bolele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală său 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bol ei cerută de suferind. Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijldce. La cașuri grave, unde 
mortea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă păte chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Proprietar: Dr. Aurel ALureșianu.
Redactor responsabil: Traian JET. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșiann“ 
' din HSirațov,
ss pot procura urmâtârele cărți:

(La cărțile aici înșirate este a se mai adauge 
pe lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
recomandație.)

Scrieri literare pentru popor.
Diu trecutul Silvaniei Legendă de Vic

tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.
Dinu Milian roman. Nenuma sfânt, de 

Const. Miile Prețul 2 cor. plus 10 b porto.
Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra

goste a veacului. Roohia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viat* tristă După natură. Baca 
laureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc comedie într’un act după 
A Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b plus 10 b. porto.

Dracul, novelă de V. R. Putirese». 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 b. (cu porto 25 b.)

Lira Bhorului, o carte cu poves
tiri istorice scrisă în versuri, de Anto>.iu 
P p. Prețul 40 b. . . (cu porto 46 b.)

Părintele Nicolae, schiță din vieța 
preoților de G. Snnu. Pr. 60 b. —J— 6 b.porto.)

Sfătuiri de aur seu calea căttă feri 
cire pentru sătenii români de țâță starea 
și etatea. CJ1 mai acomodat pretniu pen
tru pruncii dela școlele conf«-s. sătescl ro
mâne, de A’ou Booa Vel hercanu. Cu su 
p efață de Gr. Sitnu Prețul 69 bani o pl. 
10 b. porto.

Cuvinte de aur s-au învățături înțelepte 
d te de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Ccmpe, tradus m limba română 
de loan Sonea preot gr. cat. în Seplac. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina 
rint 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

Săpătorul de butii, comediă în tre; 
acte localisată de .4. P->m>. Se recomandă 
mai’ ales pentru cei ce vr£u să joee teatrul 
Prețul 24 b. . . . (prin postă 28 b.)

Vieța după morte, sân nemurirea 
sufletului, dedusă din misterinl ființei o- 
menescl și deșertăciunea celor treeâtbre, 
de I. P. Ediția II. Prețul cor. 1. (Cu 
posta cor. 1.10).

Poesii de V. R. Buticescu. Prețul era 
la început 2 c r. 40 b., acum numai cor. 
1.20 (cu posta cor. 1.40)

Suspin și zimbire, poesii și prosă 
de A. Pop. Prețul 80 o. (cu porto 86 b.)

noțiuni din anatomie și fi 
siologie și reguli igienice pentru conser
varea sănScft ii și a corpului omenesc d“ 
George Cătană înv. Acesta cale servesc? 
ca manual pentru anul al iV-lea al șcblei 
pop., pentru șcdlele de repetiția și t entru 
poporul nosfru. Prețul 50 bani (pl. 5 b. por.)

Instrucțiuni populare despre da 
torințele și drepturile purtătorului de dare 
edate de Wilhelm Niemandz. A estă carta 
e un înireptar de o trebuința nespus de 
mare pentru toți câți au afaceri cu dării?. 
Prețul cor. 1.20 plus 10 bani porto.

Cartea Ilustrată p-ntm copii și copile 
de G -urge Sttnu. Acbstă broșură conțin- 
istoridre și poesii raora'e sore escitarea 
gustului de cet t la copii. Preț d 50 ban 
(+ B6 b. p.)

Bocete ad?că C întări la morțî, adu
nat? de L. Pop-Rdeyanal. Prețul 80 bani 
(+ 10 b. P.)

Nu me uita! Ooiecțiune de versuri 
pentru ocasiunl funebrall. Aranjată prin 
N. F. Neetruțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(-|- o b. p.)

Trandafiri și Viorele Poesii poporale 
'ulese și o dinati de kai Pop R tegunul 
E liț. III. Prețul r?dus 60 bani (-}- 1< > b p.

Versuri de dor, h du rate din poeții ro 
mâni de A. Prețul 50 bani (-)- 5 b. p.)

Doi prinși în cursă, comedia ntr’uu 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo- 
b ucu. Prețul 24 bani (-|- 3 b porto).

Dr. loaif Frapparti P'-Iucată de loan 
Papiu. Prețul 60 b. plus 10 b. pori o.

„Considerațiu»i istorice asupra 
asociațiunii popărelor și aplicațiuue- 
lor la nafiuwea ndsZra“ de Loan Clinciu profe
sor în Bucuie-cl. Prețui 2 cor. (-ț- 10 b. prt.)

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

Idilele lui Mesia (Ben Hur) de re
numitul scriitor Lewis Valace. Tomul I costă 
• or. 1-50 Tom II cor P40 (-(- 30 b. porto 
de fia-care.)

Istoria lumii p->rt-a a IlI-a tălmă- 
ItA ’6 pr Otll C. (tfoW<w, după Dr. Th 

B Welter.

Scrieri istorice.
Memorii din 184,8 — 49 de Vas. 

Moldova», fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul cor. 1 (cu posta cor. 1.10)

„Colonel David baron Urs de 
Margina la Solferino și Lissa**, inte
resanta și eminenta conferență, ce a ți- 
nut’o d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger 
în reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
er altul din timpul mai reoent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mor montului eroului nostru. Prețul 80 
b. (plus 6 b. porto.)

„Plutea VitezuP, tradițiunl legende 
și schițe istorice, de Joan Pop-Redeoanul. 
Cea mai completă soriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani plus 
6 bani porto.

„Românul in sat și la âste*. 
Aoesta este titlu) unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Relegam!, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

„David AlmășiamP, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acesta, pre- 
sentă și multe momente de însemnătate 
istorioă. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„Refleociuni fugitive11 la cap. I din 
cartea lui Dr. Rethi Lâszld înt’tulat „Az 
olâh nyelv es nemzet megalakulâsa , scrisă 
de Arghirobarb. Prețul 40 bani, (-j- 56 p.)

Viața și operile lui Andre iu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiil. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa 
raud al din Blașiil.

„Pentru memoria lui Avram 
lancu". rp'-lul dat cătră ministerul de in
tern? D. P rcz 1 prin d 1 Dr. Amos Frâpcu 
n causa fondului p-ntru monumentul lui 
lance. Pri-țul ?ste 1 coronă. In România 
2 lei plus 5 bani po: to.

Lupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V Păcă- 
ț’an. Prețul 2 cor. (~|~ 10 b. port •).

„1 iranul român șl ungur din 
ArdeaP. studiu psihologic poporal tie 1. 
Paul. P ețul 1 < or (-J- 5 b. porto).

Mănăstirea Patna în Biicovna de 
Iracli? Porumbi seu. Prțul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Aprilie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0...................... 119.95
Renta de corone ung. 4°/0 . . . : 7 65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/20'0 . 120 50
Impr. căii. fer. ung. in argint 472%. 100 65
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.50
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 97.25
Bonuri rurale croate-slavone ... 97 —
Impr. ung. cu premii.................... 204.50
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 161 75
Renta de argint austr........................101.8'9
Renta de hârtie austr........................101.65
Renta de aur austr.............................120.40
LosurI din 1860.................................... 153,50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15 98
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 686.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.—
NapoleondorI.......................................19 09
Mărci imperiale germane .... 117.30
London vista..................................  240.25
Paris vista......................................... 95 40
Rente de corone austr. 4°/0 . . 99.55
Note italiene...................................... 93 20

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Aprilie n. 1902

Bancnota rom. Cump. 18.98 Vend. 19.02
Argint român. 18.40 n 18.44
Napoleond’orl. n 19.- J5 19.10
Galbeni 7J 11.30 n 11.40
Ruble R isescl n 126 — 7J 127.—
Mărci germane 7» 58.50 r .—
Lire turcesc! 10.72 71 —
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— V 101.-

X
X

AVIS
jn prăvălia L Q. EREMIE an sosit
icre neare de morun prosoete,

„ „ >, nisetru „
„ r 1/2 tescuite

Bere roșii prima calitate .
Măsline trîle extra....
Lapță sârați..........................
Lachs de rin afumat . . .
Halva în cutii cu vanile
KSulcețâ de prune, vișini și smeură.
Hâribi uscațl

DSi-ânxă,
Cașcaval jsras. 

Ementlialci*, 
Unt dela lăptăria centrală.

In fie-care iți sosește: Mazere, artischoken (anghenare), salată, 
castraveți, Spa’rangel, Cararabe și alte trufandale.

------- - ---------------- ------- -------  _ - _ _
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Acest stabiliment este provefjut cu cele 
bune mijlo.ee tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a put6 esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR. ARGINT ȘI COLORI.

CÂRTÎ DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

FOI PERIODICE.
BILETE Ulf VISIT A

DIFERITE FORMATE.

PROGBAME_ELEGA1TTE.BILETE DE LO&ODNÂ Șl DE NUNTĂ
DUFĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.
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REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurl

Compturl, Adrese, 
Circulare, Scrisori.

SoibVC'X't^, in loid măvinnea-

O®
INDUSTRIALE, de HOTELURI 

și RESTAURANTE.PRETURI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
2ILETE DE INffiORMENTARl. 

se primesc în biuroulComandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

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

Tipografia A. MJJHEȘIANU, Brașov.
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„Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 

la librăria Nic. I. Ciurcu și la Lremîas Nepoții.
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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