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PREȚUL INSERȚ1UNILOR : o se
rie garmond pe o colonii 10 
bam pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta" iese în lle-care i}i, 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șise luni 

12 cor., pe trei lunî G cor.
N-rli de Duminecă 2 oor. pe an. 

Pentru România și străinătate ■ 
Pe un an 40 franci, pe șâse 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rli de Duminecă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtnt'strațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șese 
luni 10 cor., pe trei luni b cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și insorțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 57. Brașov, Miercuri 12 (25) Martie. 1903.

0 conclusîune curiosă.
Ceea ce a declarat și a docu

mentat cancelarul conte Billow Joia 
trecută, în parlamentul imperial, l,a 
întrebarea conducătorului uniunei 
pangermane, a deputatului Hasse: 
cum se unesce tratamentul, de care 
au parte a<ji Germanii din Ungaria, 
cu raporturile de alianță între Ger
mania și Ungaria ? — ne atinge și 
pe noi Românii mult mai de aprope, 
decât ca se fi putut trece cu tăce
rea peste acele enunciărl tot atât 
de importante pentru trecut ca și 
pentru present.

Din potrivă găsim, că documen
tele diplomatice, îndărătul cărora s’a 
baricadat d-I de Bulow pentru a se 
apăra de-o parte față cu dorințele 
naționale ale representantului opiniu- 
nei publice germane independente, 
de altă parte a se feri de suspițiu- 
nile și imputările cercurilor politice 
dirigiuitore maghiare, trebuesc să fie 
cunoscute și cetite și de Români, 
căci fac lumină asupra șirului lung 
de ilusiunî deșerte și de amăgiri, ce 
au influințat opiniunea nostră pub
lică atâta timp în mod păgubitor 
intereselor nostre de consolidare in
teriors.

Din causa acesta aflăm de bine 
a publica din cuvânt în cuvent în 
numerii următori ai foiei năstre a- 
cele acte diplomatice din timpul 
când era cancelar al Germaniei prin
cipele Bismark (1883), timp ce coin
cide cu data, când bărbații de stat 
români au făcut primul demers se
rios pentru apropierea României de 
alianța triplă. Pentru ac|i voim să 
atingem numai unele momente din 
vorbirea și împărtășirile cancelarului 
Biilow și se arătăm la ce conclu- 
siune curibsă au ajuns pe basa lor 
unele foi „liberale" unguresc!.

Se simte din fie-care cuvent, ce 
l’a rostit d-1 de Biilow ca răspuns

la adresa deputatului Hasse, că s’a 
ferit tare de a da loc și celei mai 
mici bănuell, că guvernul imperial 
german s’ar lăsa, se fie înfiuințat de 
curentele de simpatie ori antipatie, 
ce se manifestă și se vor mai ma
nifesta în sănul poporațiunei germane 
față cu politica de desnaționalisare 
maghiară.

Ca să nu esiste nici cea mai 
mică dubietate asupra acestei direc
țiuni consecuente a politicei oficiale 
germane, d. de Biilow s’a provocat 
la Bismark și a descoperit nisce 
comunicări secrete diplomatice, ce 
le-a fost făcut răposatul cancelar la 
1883 coi sulului general german din 
Budapesta, cu privire la politica gu
vernului maghiar față cu naționali
tățile și la plângerile speciale ale 
Sașilor ardeleni asupra politicei de 
maghiarisaie.

Bismark îșl desfășură în acele 
acte vederile sale despre atitudinea 
ce trebue să o urmeze Germania, 
îmbrățișând principiul de absolută 
neintervențiune în afacerile interne 
ale Austro-Ungariei, însărcinăză pe 
consulul german a liniști pe miniș
trii unguri, că guvernul german nu 
vrea să scie nimic de enunciațiunile 
„Schulverein“-ului german, că nu pote 
interveni seu mijloci în favorul Ger
manilor din Ungaria, fiind-că „Ger
mania pune mare preț pe întărirea 
unității statului ungar". Bismark a 
sfătuit pe consulul seu a ventila oca- 
sional eu miniștrii unguresc! cestiu- 
nea, decă n’ar fi mai bine când ei 
s’ar nisui a întări elementul german 
față cu cel slav și român, și totodată 
a ridiculisat părerea de a trata na
ționalitățile din Ungaria într’un fel.

Tote aceste le-a scris Bismark 
la 1883 și Biilow și-a pus acum pro
pria pecete și iscălitură sub ele.

Curiosă conclusiune trage de aici 
„Neues Pester Journal". Afirmă a- 
aecă, că vinovați pentru părăsirea

politicei germano-fîle a lui Deak și 
Andrassy nu sunt decât cei din par
tida poporală clericală, car! și-au cău
tat aderenți între Slovaci și Români 
și «£■ fi îndreptat poftele de prigonire 
maghiare asupra Sașilor ardeleni, 
cari s’ar opune agitațiunei clericale. 
Așa ar fi ajuns Germanii în prima 
linie a focului, pe când încordarea 
față cu Românii și Slavii s’ar fi mai 
slăbit (?!)

Cu ce palavre și secături vor 
ee-șl scuse procederea cei dela pu
tere ! In loc se recunbscă pe față 
adevărul, că șovinismul violent și 
direcțiunea lui nu„p6te face nici o 
deosebire, că el este egal de vătă
mător pentru toți și mai mult vătă
mător pentru consolidarea interibră 
a Ungariei însăși, la care numai prin 
deplină și generală egală îndreptă
țire se pote ajunge!

“Kreuzzeitung" despre comisiu- 
nea dunărenă. Marele diar german 
„Kreuzzeitung'1 consacră un lung articol 
despre mandatul comisiunei europene a 
Dunărei. Articolul este întitulat „Gurile 
Dunărei" și arată, că România, care are 
cel mai mare interes ca să se păstreze 
neutralitatea gurilor Dunărei, s'a adresat 
puterilor, cerend prelungirea mandatului 
comisiunei europene. Durata comisiunei, 
după cum se scie, espiră la 24 Aprilie 
anul viitor. „Kreuzzeitnn£ru este de părere 
să se prelungescă mandatul și dice: „O 
nouă prelungire a puterilor comisiunei eu
ropene pentru supraveghierea gurilor Du
nărei. ar fi nu numai în interesul general, 
ci chiar în folosul păcei, de aceea puterile 
ar trebui se se grăbesca cu japrobarea 
acestei prelungiri. Anglia, care este pute
rea cea mai interesată, ar pute se ia ini
țiativa pentru îndeplinirea acestei dorinți 
și să convingă pe Rusia, — singura putere 
care a luat o posițiune dușmănosă în con
tra comisiunei — de necesitatea prelun- 
girei acestei instituții, care a dat rdde

atât de folositore comerciului și industriei 
națiunilor din Europa în raporturile lor cu 
țările de la gurile Dunărei".

In dieta ungară s’a continuat erî, 
Luni, discuțiunea asupra actelor sângerbse 
ale poliției cu ocasia turburărilor de Vi
neri. Gâțî-va deputați din oposiție au 
atacat din nou guvernul și pe ministrul 
președinte Szell, care a răspuns îndată pi
când, că nu va trage nici o conclusiune, 
pănă când nu se va încheia cercetarea ce 
s’a deschis. Respectă pe Kossuth din 48, 
însă e adversarul lui Kossuth din 49. De
clară, că a dat ordine cătră fișpani, ca să 
lase a se ține în stil cât de mare serbă
rile în memoria lui Kossuth. Apără pro
cederea polițiștilor, cari au intervenit numai 
după ce demonstranții începură a insulta 
și a comite acte de violență. Nu voiu 
permite, a dis Szell, ca anarchia să se în- 
stăpânescă în parlament, der nu conced 
nici aceea, ca minoritatea să teroriseze pe 
strade seu în parlament, majoritatea.

Demonstrație anti-maghiară in 
Agram. In Agram, capitala Croației, a 
fost alaltăeri sera o mare demonstrație cu 
caracter antimaghiar și național croat. 
Câte-va sute de student! universitari s’au 
dus la gară cu gândul de a înlătura de 
pe păreți tablele cu inscripții maghiare. 
Poliția însă li-a zădărnicit acest plan. In 
urma intervenției poliției, studenții au de
monstrat tdtă noptea pe strade și au arun
cat cu noroifî în tablele de la postă, cari 
portă inscripții unguresci.

Situația in Macedonia, după o 
ultimă telegramă din Constanlinopol, e 
desperată. Revoluția se pote considera ca 
declarată. Cu deosebire alarmantă e sta
rea spiritelor din vilaetul Monastir. Hus- 
seim-Hilmi-pașa, inspector general pentru 
aplicarea reformelor, a propus proclama
rea stărei de asediu pe tdtă întinderea 
districtului și funcționarea unui tribunal 
marțial pentru judecarea sumară a rebe
lilor.
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Anul cel mai salutar al vieții mele.
De Francois Coppăe.

Pe cadranul ceasornicului de părete 
arătătorul are să se întârcă încă de vre-o 
două ori, și apoi se sfîrșesce și anul a- 
cesta. A fost un an plin de suferințe, în 
care de done orî am stat față în față cu 
mdrtea.

Pe ferestrile mele s’au pus arabes
curi albe făcute de ger, și acestea mă în
demnă la meditații seridse.

Ce an mai fii și ăsta! In gândul meu 
me aflu în orașul Pau unde fusesem în 
Ianuarie și apoi în Moudres prin Iunie. 
De done orî am fost întins pe masa de 
operație și de doue-ori să învertiau împre
jurul meu nisce bărbați cu fețele îngrijate 
și cu șorțuri albe dinaintea lor. Inspir mi
rosul amețitor al buretelui îmbibat de 
cloroform și înainte de a-mî pierde con- ■ 
sciența simt în creerii mei nisce bătăi de j 
ciocane, cari vin din depărtare. Apoisdro-' 
bit de scut,urâturile trenului, de done orî me 
transportă cu trăsura de sovtaj, legănân- 
du-me ca o massă de carne neputinciosă

pe patul suspendat al trăsurei. Sciți, ine 
rog, cât timp am stat culcat pe spate și 
nemișcat? Tocmai un sfert de an. N’am 
să uit în vieța mea mirosul nădușitor al 
medicamentelor antiseptice și nopțile ne
dormite și petrecute cu frica în sîn 1

Mi-s’a întipărit în minte cu deosebire 
o ără înfiorătore. Intr’o dimineță căldurdsă 
de tot mi-se apăsa o ferbințelă sufocantă 
și amețitore pe plămâni. Totă noptea mă 
chinuiseră frigurile și devenisem aprope 
nesimțitor. Ajunsesem la un așa grad de 
suferințe și istovire, când omul renunță 
la tote și mă împăcasem cu gândul morții. 
Lângă mine era soru-mea mai mare, care 
se sforța din tdte puterile se-mî aducă 
un zimbet pe buze, deși îi vedeam degetele 
tremurând, cum le aședa pe barele de la 
picidre ale patului de fer. La căpătâiu o 
altă femeie, una din iubitele mele prie
tine, care stringându-mî mâna, mî-o aco
perea cu sărutări și cu lacremî.

Ce momente! De câte-ori mă gân
desc la ele, mă cutremur. In cursul bălei 
mele îndelungate atunci m’am simțit mai 
nenorocit. Căci durerile fisice, chiar decă 
sunt așa de mari, încât sub presiunea lor 
ne dorim chiar mărtea, tot sunt mai ușor 
de suportat, însă gândul, că prin suferii)-

țele nostre pricinuim durere acelora, pe 
cari îi iubim și cari ne iubesc, și că prin 
trecerea nostră din vieță îi aducem la 
desperare, gândul acesta ne întrece pute
rile. Și cunosceani bine aceste două ființe, 
ce steteau la patul meu c-u inimile sân
gerânde. Și fiind-că eram sigur, că mor, 
mă întrebam pe mine însumi cu o îngri- 
jare nespusă: Ce se vor face aceste două 
inimi, cari numai pentru mine bat? Și 
pentru ca aceste două femei întristate, se 
se împace orecum cu gândul morții mele, 
cu tote chinurile mele căutam se le spun 
vr’un cuvânt de mângăiare: In sfîrșit chiar 
de voiti muri, le diseiu, de sigur nu va fi 
vina mea, și eram p’aci să le cer scuze 
pentru asta.

Anul 1897 mi-a fost unul din anii 
cei mai grei 1 Și me întrebam adesea, bre 
n’a fost cel mai jalnic din toți anii vieții 
mele 1

O! nu, Domne! Anul acesta a fost 
anul cel mai salutar! Căci unul din ser
vitorii tăi, un preot, a venit la mine, mi-a 
ținut în față crucea ta și mi-a revocat în 
minte cuvintele tale: că suferințele sunt 
ceva inevitabil și că decă din tote forțele 
nostre vrem se ușurăm durerile altora, 
atunci trebue se le suferim și noi, fără se

murmurăm. Din acbstă clipită, o Domne, 
harul teu și esemplul tău m’au întărit în 
credință și mi-am suportat durerile nu 
numai cu curagifl, der și cu o nespusă 
resignație internă. Mi-am adus aminte, că 
și eu mă număr între așa numiții fericiți, 
cari am avut mult mai multe bucurii și 
mult mai puține suferințe, decât mii de 
(îmem, și găsiam, că restabilirea echili
brului în felul acesta este justă. Er după 
ce a trecut primejdia amenințătdre, o 
D<5mne, Ți-am mulțumit, că m’ai lăsat în 
vieță, și m’am hotărît să suport tote ne
cazurile, ce mă mai așteptă. Mă simțeam 
fericit, că persbna mea de acum înainte 
nu va mai fi piatra scandalului în distri
buirea neproporționată a bucuriilor pă
mântesc! și că acum îmi pot închide ochii 
in speranța, că din suferințele pământesc! 
mi-am luat partea dreptă.

Sciu. că asupra acestor sentimente 
ale mele, mulți din contimporanii mei vor 
zimbi, căci împrejurul meu toți alărgă nu
mai după fericire.

— Vrem se trăim, și de aceea cerem 
dreptul ce se cuvine fie-căruia la vieță, 
la întrega vieță! Nouă ne trebue întrega 
viăță cu tdte bucuriile și cu valorarea în-
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Fruntașii comunelor și orașelor, pe 
unde nu sunt Bulgari, au adresat consu
lilor streini din Bitolia o petiție în care 
se plâng de agitațiunile comitetului ma
cedonean. Consulii au asigurat delega- 
țiunea semnatarilor petițiunei, că vor ra
porta la guvernele respective plângerea 
lor și că nu se va face nici o reformă, 
pănă ce Turcia nu va stinge cu totul miș
carea anarchistă a Bulgarilor. In cas când 
Turcia în timp de trei luni cel mult, nu 
va reuși să facă acesta, atunci vor inter
veni puterile streine cu armatele lor, ca se 
liniștâscă și se pacifice Macedonia. In vara 
acesta se va hotărî de sortea Macedoniei. 
Consulii au mai declarat, că faptele și 
procedeurile Bulgarilor, au făcut ca Eu
ropa să fie nefavorabilă causei lor.

Franța și călugării. Cu ocasiunea 
discuției budgetului cultelor, la Senat, 
Delpech a cerut suprimarea budgetului lor 
și denunțarea concordatului. Președintele 
consiliului, Combes a declarat,Jcă diua de- 
nunțărei cuncordatului pdte nu este toc
mai așa depărtată, față de violările ce se 
aduc din chiar partea clerului acestui con
cordat, prin atitudinea lui, cu tdte că prin 
concordat este ținut departe de luptele 
politice. Guvernul a dis d-1 Combes, va 
menține concordatul Jcu condițiunea expresă 
ca clerul s6 se ferescă de ori-ce amestec în 
politică. Senatul a aprobat cu 188 voturi 
contra 49 declarațiunile lui Combes și 
a respins cu 210 voturi contra 68 moțiunea 
lui Delpech.

Emigrări la America.
Din Vidraseu (ținutul Tergu-Mu- 

reșului) ni-ee scrie:
Onorată Redacțiune! Năcazurile și 

nevoile de cari sufere poporul nostru ță
ran, dările cele grele și lipsurile de tot 
felul, l’au făcut să îmbrâncescă sub po
vara lor și să nu mai scie încătro să mai 
apuce, ce să mai facă și curi să trăescă 
de pe-o di pe alta, numai cu sufletul 
în dse.

Mulți și-au vândut moșiile de voie 
de nevoie, alții și-au prăpădit vitele pe 
preț de nimic, hambarele mai ales acum 
în timpul primăverii sunt gole, nu au nici 
pâne, nici mălaiu — c’un cuvânt se 
luptă cu cea mai negră miserie.

In ast-fel de împrejurări nu e mi
rare, că mulți din țăranii noștri, în des
perarea lor, s’au hotărît să ia drumul spre 
America, amăgiți de speranțele la un traiu 
mai ușor și ademeniți ici colo și de 
agenții de emigrare, cari — cu tote mă
surile ce se laudă guvernul a-le fi luat 
prin organele sale administrative — lu- 
crâză totu-și cu succes printre popor, de- 

terrainându-1 a-și părăsi vatra străbună, 
copiii, rudeniile și în genere familia.

In 16 Martie n. au plecat din Co
muna Chirileu 1, din Vidraseu 2, din Ni- 
rașteu 2, din Tirimia-mare 7, din Vaida- 
cuta 2 — cu totul 14 Români, toți capi 
de familie. In aceeași di au plecat cu tre
nul din gara de la Sân-Paul 8 Români 
din comuna Buzaș-Beșineu, — așa-der 22 
cu totul, bărbați însurațl, cari și-au lă
sat acasă în scirea Domnului femeile și 
copiii.

înainte de plecare cu o lună de d'le 
fiesce-care a trimis câte 22 cor. anticipa- 
țiune la proprietariul de corabie [F. Mis- 
sler în Bremen, de unde li-s’a trimis fie
căruia câte un bilet de transport de la 
Bremen pănă la Baltimore. Prețul trans
portului de la Bremen pănă la Baltimore 
e de 177 cordne, din care subtragându-se 
anticipația de 20 cor., emigranții mai tre- 
bue să plătescă fie-care câte 157 corone- 
Gheltuelile de călătorie de acasă pănă la 
Bremen nu sunt socotite în suma acesta.

E trist și dureros, că sărmanii dmenî 
ne mai putând suporta greutățile cele 
multe ce-i apasă, se văd siliți a-și lăsa 
pe cei mai iubiți ai lor, femeile și copiii 
acasă și a călători peste țări și 'mări în 
altă parte de lume, spre a câștiga bani 
pentru întreținerea familiei lor și pentru 
a plăti greutățile aruncate pe ei în pa
tria lor natală, Transilvania.

Emigrarea la America vedem, că se 
lățesce ca o bolă contagidsă în straturile 
poporului nostru. Pentru corpul nostru 
național, în întregul său, nu p<5te să ur
meze ceva bine dintr’asta. Se va aduce, 
pdte, vre-o ușurare singuraticelor familii, 
întru cât cei cari se duc și își află ocupație 
în lumea de peste Ocean, vor trimite aju- 
tdre în bani celor rămași acasă, însă prin 
emigrare corpul nostru național slăbesce, 
brațele de muncă se răresc din ce în ce, 
și nu sciu dău, dâcă nu e mai mare pier
derea, decât câștigul, chiar și a particu
larilor, prin aceea, că familiile sunt lipsite 
de capul lor firesc, copiii lăsațl adesea pe 
drumuri și fără conducere.

Având în vedere răul acesta, ar fi 
bine și necesar, ca preoții și cărturarii 
noștri de la sate să desmânte poporul de 
la emigrare și să-i arate primejdiile la 
cari se espun aceia, cari nedeprinși cu 
munca grea de prin fabricile Americei 
adese-ori se întâmplă să-și contragă 'bdle 
grave, ori chiar să se prăpădescă înainte 
de vreme în pământ străin. Vorba poe
tului :

Fie pânea cât de roa 
Tot mai bine ’n țera mea

se potrivesce și la emigranții noștri, din
tre cari cei mai mulți, după-ce s’au dus 
și au ajuns în America, își blastămă săr-

tea și n’au altă dorință mai mare, decât 
a-și vedâ erăși pământul strămoșesc, va
tra și familia. — R.

SOIRILE BILEI.
— 11 Martie v.

Amânarea recrutărilor. Fdia ofi
cială publică un nou ordin al ministrului 
reg. ung. de honvedi, prin care amână 
din nou terminul recrutărilor din ăst-an. 
Recrutările, în sensul ordinului, se vor 
face de la 4 Maifi pănă la 20 Iunie.

Cursurile la universitatea din 
Budapesta suspendate. Senatul univer
sitar din Budapesta a suspendat pănă Joi 
cursurile la universitate. Decă turburările 
tinerimei universitare maghiare nu vor 
înceta pănă atunci, cursurile vor fi sus
pendate pe întreg semestrul.

De ale armatei c. și r. D-1 colonel 
Fr. Rieger, comandantul reg. 50 de inf. 
din Brașov, a fost numit comandant al 
brigadei 70 din Glușid, er în locul d-sale 
fu numit comandant de regiment d-1 co
lonel Victor Scheuchenstuel.

Bancă „Turnu Roșn“ în Boita. Mai 
mulți fruntași din părțile Avrigului și Bo- 
iței au hotărît să- înființeze în Boița (co
mitatul Sibiiu) o-casă de economii, socie
tate pe acții, sub firma „Turnu Roșu“ și 
cu capital social de 20 000 corone, plasat 
în 200 acții ă 100 corone. Prospectul emis 
pentru subscrierea capitalului e semnat de 
protopresbiterul gr. or. loan Cândea din 
Avrig, preoții: loan Druhora (Boița), Toma 
Dragomir (Porcești) și Dumitru Secărea 
(Tălmăcel), de notarii George Comșa și 
Petru Indreiu, de comercianții loan Stoia 
Bobeș și Nicolae Grecu și de proprietarii 
Ioan Cloje, loan Bratilescu, Frangu Con- 
stantinescu, Nicolae Hansea și Vasile Clăje. 
Terminul încheierii subscrierilor e fixat 
pe 30 Iunie st. n. a. c. La subscriere sunt 
a se plăti 10% din valdrea nominală a 
acțiilor subscrise și 2 cordne de fie care 
acție ca spese de fundare, apoi 20% din 
valorea nominală a acțiilor subscrise sunt 
a se plăti înainte de constituire, er restul 
de 70% în ratele următdre: la 1 Ianuarie 
1904 st. n. 20%. la 1 Ianuarie 1905 st. n. 
20% și la 1 Iulie 1905 st. n. 10%. („T. R.“>

Serbarea dilei de 15 Martie in 
Blașiu. După cum i-se scrie diarului „E-k“ 
din ClușiU, diua proclamării revoluțiunei 
din 1848, a fost serbată cu mare solem
nitate și în orășelul istoric, unde a resunat 
în același an discursul lui Bărnuțiu. Serba
rea avii loc la șcdla de stat. Elevii au 
cântat „Isten aldd meg a magyart*. Si- 
monffy Alajos a ținut un discurs, Lovassy 
Marton a declamat, predicatorul ref. Gse- 

resznyes a ținut un al doilea discurs, Si- 
monffy un al treilea discurs, apoi s’a mai 
cântat „Hazadnăk* și cântecul lui Kossuth. 
Elevii, cari în maioritate sunt de naționa
litate streină, dice „E-k“, purtau cocărdi 
naționale maghiare. In fine diarul din Clușiu 
felicită pe Maghiarii din Blașiu pentru 
modul cum s’au afirmat în acel centru de 
naționalități.

Importul de rîmători din România 
oprit. Guvernul ungar, invocând epizo
otiile din România, a oprit din nou importul 
de rîmători din România în Ungaria.

Incendiu în Stupiirî. Eri noptea a 
ars în Stupim două clăi de paie, proprie
tatea fabricei de zahar din Bod. Paguba 
e de 3000 cor. Paiele erau asigurate. 
Gausa incendiului nu se scie.

Mișcare revoluționară în Portu- 
galia. Diarului „Morning Leader* din 
Londra i-se scrie din Lisabona, că în 
Portugalia se arată semnele unei mari re- 
voluțiunl în pregătire. Cu ocasia ultime
lor turburări, mulți dmem au fost uciși. 
Nemulțumirea este generală. Se fac pre
gătiri mari în vederea visitei regelui Ed
ward pentru a garanta siguranța perso
nală a regelui. Din causa censurei, (fia
rele nu aduc amănunte privitdre la acestă 
mișcare revoluționară.

Agitație revoluționară în Rusia. 
Poliția din Lodz, descoperind o întruuire 
secretă a lucrătorilor revoluționari evrei, 
a încercat se aresteze pe cei presenți în 
sală. In timp ce poliția aștepta sosirea 
unui detașament de cazaci, o bandă de 
lucrători de afară a năvălit asupra poli
țiștilor, liberând pe camaradii lor. Unul 
din polițiști e pe mărte.

Principesa Luisa a hotărît să răs
pundă și ea printr’un manifest la recenta 
proclamațiune a Regelui Saxoniei, asupra 
dramei de la Curtea din Dresda. Princi
pesa vrea să protesteze contra epitetelor 
injuridse din manifestul regal. Luisa de 
Toscana a primit o adresă, acoperită cu 
300 semnături, din partea femeilor saxone, 
prin care esprimă desaprobarea lor contra 
manifestului Regelui, și o asigură, că aș
teptă cu nerăbdare reabilitarea fostei so
ții a principelui Frederic August. Intr’o 
scrisdre cătră amica sa, principesa Teresa 
de Bavaria, Luisa de Toscana vorbind 
de copiii săi, spune: „Nu voiîi părăsi nici
odată ideia de a mă întorce la Dresda ca 
să-mi revăd copiii. Sper, că cu timpul, 
voiu isbuti să înduioșez inima prințului".

Greve de studenți. Din Varșovia 
(Polonia rusâscă) și Roma se anunță greve 
de studenți. Cei ruși refusă să reia cur
surile, în semn de demonstrație contra 
arestărei mai multor colegi ăi.lor, cu pri-

tregei individualități etc. — așa răsună 
din tdte părțile.

Credeți-mă, nu vreu să-i eontradic pe 
aceia, cari vor să îndrepteze condițiunile 
de esistență ale omenimei și viseză despre 
aceea, că dăcă nu pot stîrpi miseria și ig
noranța, cel puțin să le îndulcâscă. Și cu 
tdte acestea noțiunea „bucuriei vieții" nu 
esistă, decât în creerii copiilor, toți omenii 
adulți și serioși nu pot, decât să zimbăscă, 
când vorbesc de ea.

Unde, în ce să o căutăm? Pote în 
plăcerile sensuale? Dâr fie-care plăcere sen- 
suală, abstrăgând de la aceea, că fie-care 
sensualitate satisfăcută este urmată de o 
întristare, ca un fel de pedepsă, ce este 
alta, decât o colaborare la disoluția orga
nismului nostru trupesc? Seu pote în inte
lect? Dâr și sciința te desilusioneză; ea 
sămănă cu nisce lanțuri de munți neum
blate, în cari călătorul, de câte ori a- 
junge la un pisc, sub picidrele sale vede 
abisuri din ce în ce mai adânci, er d’asu- 
pra capului alte piscuri inaccesibile.

Vieța, care pentru majoritatea ome- 
niraei nu este decât tolerabilă și care îm
parte (file mai frumose numai la câți-va 
priviiegiați, nu oferă decât o singură fe

ricire, o singură bucurie, și asta-i: iubirea. 
Natura omenâscă însă este atât de imper
fectă, încât numai pe acela îl iubim și 
numai aceluia ne dăm totă ființa ndstră, 
care deopotrivă ne iubesce și el. Der ni
mic nu este mai rar, decât iubirea cu de- 
săvîrșire altruistă, și fiind-că tocmai acela, 
care iubesce din totă inima și cu abnega
ție, în schimb fdrte adesea nu primesce 
decât indiferentism, ingratitudine și tră
dare, de aceea tocmai sentimentul, care 
ne ademenesce cu cele mai frumose spe
ranțe, aprope totdâuna este isvorul celor 
mai amare desilusiuni și a celor mai sim
țite dureri.

Ge să facem așa-der?
Precum la suferințe, așa și la asta 

numai creștinismul ne dă răspuns. Toți 
îi cunosc porunca, care (Jice se ne iubim 
unii pe alții. Der ce die? Creștinismul, 
fiind-că cere, să ne iubim deapropele, ca 
pe noi înșine, este școla cea mai mare a 
frățietății, de când esistă lumea. înțele
geți așa-der! Să ne iubim deaprdpele, ca 
pe noi înșine. Se cere, ca să iubim cu es- 
cluderea ori-cărui interes, chiar și fără iu
bire reciprocă, cum dice poporul în pro
verbul său naiv, der adânc: pentru dra
gostea lui Dumnedeu.

A iubi și a sci să suferi! Etă secre
tul prețios, pe care l’arn descoperit în cur
sul bolei mele în evanghelie. De aici se 
esplică, că în ultirnadi a lui Decemvrie, 
încă reconvalescent fiind, totuși strig cu 
glas tare, că din toți anii mei, acesta a 
fost mai îmbelșugat și mai salutar!

Ce zori frumose ar răsări din nou 
pentru omenime, dâcă cei nenorociți ar 
sci mai bine se sufere, er cei norociți mai 
bine să iubescă! Acesta trebue să o do- 
rescă chiar și aceia, cari de altmintrea nu 
cred în miracule. Der ăre ne este permis 
să sperăm așa ceva? Putem să ne încre- 
dem în cele câteva semne îmbucurătdre ? 
De esemplu în spiritul acela religios, care 
ne strălucesce din operile mai nouă ale 
câtor-va scriitori și peste care dăm pe ici 
colo chiar și în pressă? Ori să ne încre- 
dem în neliniștea, ce nu se mai pdte tăi
nui, a dușmanilor lui Dumnedeu, cari1 în
șiși se îngrozesc de resultatele operilor lor 
pernicidse?

O, de s’ar ivi acel sărnănător al ade
vărului divin și ar semăna cu o mâna plină 
sămânțele solidarității creștine și ale abne- 
gațiunei în societatea tristă și cădută în 
ruine a presentului, în care se află atâta 
depravare morală și indiferentism în stra

turile superidre, și atâta rebeliune și des
perare în straturile inferidre!

Ce problemă nobilă și câtă glorie 
l’ar aștepta pe un tînăr și genial poet, 
care ca un nou Chateaubriand, s’ar ivi 
drept sol al redeșteptării creștine! Din 
nenorocire eu, cu un picior în mormânt, 
părăsit și prindendu-mă ca cel naufragiat 
de un fir de paid, string convulsiv crucea 
și dorința acesta nu o mai potesprimacu 
fapta, ci numai cu vorba!

Vădându-mi sufletul sfâșiat, mă cu
prinde întristare și ’mi-e rușine a oferi lui 
Dumnedeu acest prinos de cerșitor! Der 
nu-mi pierd speranța! Am încredere, că 
mila Iui Dumnedeu are atâta invențiosi- 
tate, ca acele surori îngrijitor© de bolnavi 
cari din nisce sdrențe lăpădate și fărmi- 
tun de la bucătărie, îmbracă și hrănesc 
pe moșnegii lipsiți.

Binecuvântată să fie deci amintirea 
anului acestuia, ce se pierde în vecinicie 
care pentru mine a fost anul încercărilor 
și al harului divin și în care de pe alta
rul ridicat pe ruinele inimeijmele, din nou 
se ridică spre ceriu fumul de tămâie al 
rugăciunei!

O.... 
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legiul unei manifestațiunl anti-germane, 
la teatru. Cei italieni, ca manifestație 
contra noului regulament al șcdlelor.

Altoi batuli și pruni de Bistrița. 
La d-1 loan O. Rusu din comuna Vidra- 
său (posta și gara Nyăradtd) se află de 
vândare mai mulți altoi batuli de la 2—5 
ani cu prețul de la 25—40 cr. bucata; 
apoi mai multe sute pruni de Bistrița, 
de cel mai bun soiu, cu prețul de la 5—10 
cr. bucata.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumdse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru
mdse flori. Ou un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine

Sein locale.
Reuniunea română de gimnastică 

și cântări din Brașov și-a ținut eri, 10 
Martie v., adunarea generală ordinară. 
Raport vom publica în numărul de mâne.

Adunarea generală a comitatului 
Brașov se va țină la 31 Martie n. orele 
9 a. m. în casa sfatului din piață. La or
dinea dilei sunt puse 171 obiecte. Aduna
rea va fi presidată de fișpanul d-l conte 
Ștefan Lazar.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au întrat de la „Mielul" 
20 cor., de la domna Bălașa St. Blebea 
20 cor. cotisațiune anuală, de la d-l Miron 
Tăioiu primar în Bran (prin d-l Dionisie 
Făgărășianu, profesor) 20 cor. De la 
următdrele institute de credit și economii 
din patrie: „Lipovana* în Lipova 60 cor. 
(tot acest institut ni-a trimis și pentru 
societatea de lectură a studenților 20 cor.) 
„Auraria* din Abrud 100 cor., „Corvi- 
neana* din Huniedora 20 cor., „Luceafă
rul'1 din Vărșeț 20 cor. și „Doina* din 
Câmpeni 100 cor. — Primescă marinimoșii 
donatori cele mai sincere mulțămite. — 
Direcțiunea scol, medii gr. or. române.

O foie socialistă.
(„Voința Poporului1', organul partidei social- 

democrate reorganisate din Ungaria. — Foie pen
tru poporul muncitor român.")

După-ce unii din frații noștri din Româ
nia, cari primesc ultimile resultate ale „ci- 
vilisațiunei" apusene din primul isvor, și-au 
făcut mendrele cu socialismul, care în 
România n’a fost altceva, decât o imper
tinență semită și o punte de aur pentru 
câți-va teorieticeni cari adi ocupă posturi 
de prefecți și scaune de deputați, — am 
ajuns și noi cești de dincoce de Garpați 
în situația de a ne vede amenințat po
porul de teoriile subversive socialdemo- 
crate.

După cum în Germania un Marx și 
Lassalle, un Bernstein și un Singer au 
fost și sunt conducătorii socialiști, în Aus
tria un Adler și alți tovarăși din seminția 
lui Iuda, tot așa și în Ungaria vedem pe 
Max Grossmann, pe lacob Weltner și pe 
Adolf Goldner în fruntea mișcării so
cialiste.

Pe lângă organul lor maghiar „Sza- 
badSzd", au înființat un organ și în limba 
românescă. sub titlul de mai sus și au 
venit acum jidovii să „lumineze" poporul 
român și să-l scătă din „întunerecul", în 
care a fost pănă acuma.

Tdte sforțările pe terenul politic, 
cultural, economic și social, întreprinse de 
fiii poporului român în timp de o sută și 
atâția de ani, sunt nimica, pe lângă „lu
mina", ce ni-o aduce acum d-l I. Salu
șinsky, care semneză ca prim-redactor la 
„Voința Poporului".

Ba întru cât s’ar fi adus în cursul 
veacului în pressa nostră seu în adunările 
nostre vr’o învinuire Maghiarilor, acesta 
nu pută să fie decât „o minciună", căci etă 
ce dice d-l Salușinsky în nr. 5 al fițuicei 
sale :

„Sunt de aceia, cărora nu le place, 
că noi luminăm poporul român (!), căci po
porul acesta de aici încolo nu va fi die 

bună de tuns, ca pănă acum, ci va fi po
por mândru și cu eonsciință, care ține 
semă la drepturile sale. Nu le place ace
lora, cari strigau pănă acum, că Ungurii 
trag pe sforă Românimea. De aici încolo 
Românimea nu va crede minciunile aces
tea, căci învață de la noi, că capitalul 
Ungurului chiar așa-1 sărăcesce, ca al Ro
mânului. Mai marii români chiar așa-1 
trag, ca cei Unguri".

Der se analisăm puțin conținutul fi
țuicei si să vedem în ce ape se scaldă 
jupânii, cari vin să se octroieze lumină
tori poporului român:

In fruntea fițuicei este o rugare pen
tru abonament.

„Dâcă vom ave o miie de abonențl, f6ia va 
apăre în fie-care Duminecă (La pag. 3 la Oronică 
4ice: Peste o săptămână faceți, ca 3 milione de 
Români din țera asta să cetescă numai „Voința 
Poporului.")

După acdstă rugare vedem un anunț, 
în care se spune, ca la 12, 13, 14 și 15 April 
va fi congres socialist la Salonta (Bihor) 
și fie-care comună românescă este Invi
tată se trimită delegați.

Apoi urmeză un prim articol semnat 
de Salușinsky și întitulat: „Fuga (!) Româ
nilor cătră socialdemocrație" —o buiguială 
fără păreche, în care autorul nu se ruși- 
neză a începe așa:

„Isus Christos a avut mulți prietini, dăr mai 
mulți dușmani.. Așa suntem și noi socialdemo- 
crații: Pătrunși de învețăturile proletarului Isus 
Christos, celui dintâih socialdemocrat etc."

Al doilea articol este o dare de semă 
despre o adunare socialistă ținută în co
muna romândscă Talpoș, din care repro
ducem următdrele:

„La 8 ore a sosit predicatorul trimis dm 
Budapesta „fratele Salușinsky", prim redactorul 
loiei, la gara Fekete-Bâtor, unde l’au așteptat 32 
călărași imbrăcațl ca la sărbătore, cu pantlice roșii, 
semn că numai o credință au, credința în sfânta so
cialdemocrație, mântuitorea lumei" etc.

„Fratele Salușinsky" descrie apoi in
trarea triumfală, ce a avut’o el în „Tal
poș11, ca „predicator" trimis din Budapesta 
Șese-tjeci de căruțe i-au eșit înainte, între 
cari 6 căruțe cu fete „îmbrăcate în alb, 
semnul nevinovăției și cu pantlice roșii, 
prin ce voiau să întărescă, cum că și ele 
țin mult la sfintele devise ale socialde- 
mocrației, care nu numai bărbaților, ci și 
femeilor vor aduce mântuire11... Sosind în 
Talpoș, 5000 de dmeni l’au așteptat pe 
„predicatorul,, și „prim-redactorul fdiei" 
„fratele Salușinsky11 etc.

La rubrica „Tribuna Poporului" îi 
îndâmnă pe Români se-i scdtă din casă cu 
bâta pe toți aceia, cari vorbesc contra 
socialdemocrației, fiind „necinstiți, neruși
nați și mincinoși", ăr pe socialiștii de la 
Timișora să i scătă de asemenea, de <5re 
ce aceia sunt „farisei".

Interesante sunt scrisorile, ce le pri- 
mesce „V. P.“ din comunele Șepreuș, Ke- 
rek, Mocirla, Ciumediu-lllye și Talpoș, în 
cari omenii se plâng de sărăcie și fie-care 
spune: „Numai o încredere mai avem : în' 
„sfânta socialdemocrație", care va mântui 
românimea".

Posta Redacției în fine încă merită a 
fi cetită. De esemplu:

B. E. Talpoș Sub numele „Sâmpetru Blăjan" 
scrie fratele prim-redactor: Salușinszlcy.

H. G. F. Tot. Respândesce din răsputeri 
V P “

P. Iosif Șepreuș : Numai așa veți fi mântuițl 
decă răspândiți socialdemocrația șif„V. P.“

B. loan Apati: Numai în semnul socialde
mocrației etc. Răspândesce „V. P.“

G. N. Kerek: Nici abonament? Nici răs
puns ?

V. G. Seprds. Abonezi foia?
A. Amar: Unde-s ce-i 100 abonați?
Csermo. Drept ai! Sub numele Sâmpetru 

Blăjan, fratele prim-redactor Sslușinszky înctămnă 
Românimea să se înșire sub steagul socialdemo- 
craților.

De-ocamdată, credem, că e destul!
Acum „La revedere — frate Salu-

șinszky!"
Gârneață.

La alegerea din Bicaz.
Bicaz, 20 Martie 1903.

Onorate d-le Redactor! La întâmpi
narea făcută de d-nii loan Urziceanu și 
Miklos Lukâcs în n-rul 45 al „Gazetei 

Transilvaniei", precum și la întâmpinarea 
d-lui Demetriu Dregan din n-rul 52 contra 
corespondenței din n-rii 32 și 33 referitor 
la alegerea comunală din comuna Bicaz, 
în interesul adevărului replic următdrele;

In corespondența amintită am scris 
purul adevăr și încă în mod cruțător. 
Altcum d-l loan Urziceanu despre adevă- 
rătatea șirurilor acelora nici nu se îndo- 
esce. La corespondența d-lui numai 
atâta cred că e necesar a observa, că din 
5 concurențl 2—3 de sigur au fost cel 
puțin așa de capabili și Japți la purtarea 
oficiului de primar, ca și d-l Miklos Lu
kâcs, care portă alte două funcții destul 
de grele, acela de magistru poștal și de pre
ședinte al băncii jidovescl, ba se mai ocupă 
și cu economia. Că la unii (cel mult unul) 
concurarea nu li-a fost seridsă, e un lucru 
care atunci nu se scia, prin urmare nu 
pdte fi obiect de scusă. Gu persdnele 
d-lor Miklds L., Wivirszkil. și Csato I., ca 
persdne private nu am avut și n’am nimic 
atât însă e fapt, că ddcă ar fi decurs ale
gerea cum trebuia, nici unul din d-lor nu 
ar fi fost ales, pe lângă tot sprijinul din 
partea unora.

Că lucrurile au fost mai înainte puse 
la cale așa după cum s’au întâmplat, fără 
concursul unor d-ni preoți, nu e încă 
probat. In corespondența mea am atins 
mai ales slăbiciunile și scăderile ndstre 
din punct de vedere național românesc. 
Cei străini de nâmul nostru sunt numai 
câți-va la număr și totuși stau în fruntea 
nostră, sunt dătători de ton în afacerile 
nostre, au banca lor, comersanții lor, ca- 
sina lor, la care mai bucuros se fac mem
brii ai noștri de cât la „Societatea de 
lectură și cânt" a năstră, care e fdrte 
aprăpe de desființare. Apoi de ce să se 
retacă scăderile nostre, din contră ar fi 
trebuit mai de mult descoperite. Ore e 
mai bine a lucra pe ascuns, unul într’o 
parte, altul într’alta și când e la urmă nu 
facem nimic, seu facem contrariul la ce 
ar trebui? Ar trebui să ne numescă chiar 
adversarii noștri omeni amărîți, decă am 
desarma cu desăvîrșire și nu ne-am apăra 
dreptul.

La corespondența d-lui Miklos Lu- 
kăcs numai atâta pot răspunde, că ceea^ce 
am scris, e adevăr curat. Gă d-lui găsesce 
în adevăr neadevăr, e lucru trist, dâcă însă 
totuși i-se pare ceva neadevăr, acela ’1 
pdte descoperi fără a cunăsce autorul co
respondenței din cestiune, care nu impdrtă.

Din acestea își pdte forma răspunsul 
și d-l părinte Dregan. Repet, că am scris 
purul adevăr și nu calumnie.

Gă voiți să vă scusați, e lucru firesc, 
dăr acesta numai atunci veți putâ-o face 
cu succes, când veți dovedi prin fapte 
ceea ce susține părintele Dregan în șiru
rile ultime ale corespondenței sale. Să nu 
ne indignăm când ni-se spun scăderile, ci 
să le recunoscem și să ne scăpăm de ele. 
Principiul să ne fie vindecarea radicală a 
cangrenei adânc lățită și înrădăcinată în 
corpul nostru. Atunci numai și cu puteri 
unite — și numai așa — ne vom pută 
ferici.

Cel de mai înainte.

Teatru german.
Monna Vanna renumita dramă de 

Maurice Maeterlinck, care a făcut atâta 
sensație .pe scenele orașelor mai mari eu
ropene, s’a representat aseră și la noi.

Un public fdrte numeros aștepta cu 
nerăbdare să vadă în fine cum se desfă
șură drama despre care s’a vorbit așa de 
mult în timpul din urmă. Efectul a fost 
covîrșitor. Stilul dramei e ușor, frumos și 
neted. Realismul și idealismul ți-se pre- 
sintă aici unul lângă altul, stârnind o 
impresiune deosebită.

Figurile dramei îți sunt fie-care pen
tru sine simpatice, pe nici una nu poți 
să te superi și fie-căreia îi dai dreptate.

Escepție face eroina Monna Vanna 
care la început în actul prim nu-ți câștigă 
simpatia, vădând cum așa de ușor se ho- 
tăresce să-și părăsâscă bărbatul și să 
aducă rușinăsa jertfă de a se da pradă 
dușmanului. Dâr cu al doilea act începe 

să devină tot mai simpatică și simpatia 
cresce ajungându-și culmea Ia sfîrșit.

Faptul dramei e istoric: Orașul Pisa 
e încunjurat de inimici. 30.000 de suflete 
sunt lăsate pradă fomei, munițiune nu mai 
au. Comandantul orașului „Guido Colonna" 
află de la tatăl său bătrân • „Marco" sub 
ce condițiuni va elibera comandantul oș- 
tirei dușmane „Prinzivalli" orașul și îi 
împărtășesce acestă solie, căutând cu 
vorbe blânde și cu observări filosofice 
să-l înduplece pe fiiul său ca să cedeze 
poftei sălbatice a lui Prinzivalli care cere 
pe soția lui, „Monna Vanna", pentru o 
năpte să vină învălită numai într’o manta, 
și fără să fie însoțită de cineva, în cortul 
lui din tabăra dușmană! Ea se învoesce 
să aducă rușindsa jertfă, contra voinței 
bărbatului ei.

In actul al doilea o vedem deja 
intrând în cortul lui Prinzivalli, în care 
ea recunăsce un amic din copilărie, îl 
ascultă fără temă, când îi istorisesce de 
iubirea lui nebună pentru ea. Persdna lui 
îi insuflă încredere. Printre cuvinte se 
vede că și ei îi devine el drag, și începe 
să-i spună, că Guido, bărbatul ei a făcut’o 
fericită pe cât se pdte să fie cineva feri
cit, decă renunță la visurile nebune, pen
tru cari vieța ndstră nu se potrivesce.

In al 111-lea act aduce pe Prinzivalli 
înaintea bărbatului ei, care nici decum nu 
crede, că soția lui vine neatinsă și curată 
înapoi.

El iartă pe soția lui, numai pe Prin
zivalli nu. Ea vădând atunci că n’o scdte 
la cale cu bărbatul, care nu-i crede nici 
decum cuvintelor ei, se folosesce de un 
neadevăr și pentru ca să scape pe Prin
zivalli de la morte, spune, că el într’ade- 
văr n’a respectat onorea ei. Ea ordonă să fie 
întemnițat, der că nimenea să nu se atingă 
de el, căci numai ea are dreptul să-și răs- 
bune asupra lui, cerând tot-deodată de re- 
pețite ori cheia de la temniță, care să 
i-se dea numai ei.

Drama se termină cu cuvintele Monna 
Vannei: A fost un vis urît, cel frumos va 
urma acum. Autorul lasă aici joc liber 
fantasiei publicului, care vede fericirea 
amoresaților în continuare.

Piesa a fost după putință perfect in
terpretată. S’au distins d-ra Brunner (Monna 
Vanna) și d nii Liebesny, Skal, Seger și 
Mauth.

— e. —

Budapesta, 23 Martie. La mee- 
tingul socialiștilor, ce s’a ținut eri 
aici sub președinția lui Dr. Adolf 
Goldner, oratorul Bakonyi vorbind 
contra călugărilor și călugărițelor, 
spre a proba cu esemplu ' viu ".cele 
afirmate, a presentat pe o domnișoră 
sora Bernarda, care cjicea, că a fost 
eliminată din mănăstire și dată pradă 
miseriei. Publicul a rîs cu hohot, 
căci sora Bernarda era îmbrăcată 
după ultima modă.

Brăila, 24 Martie. Pe aici a um
blat cțilele acestea un agent al co
mitetului macedonean, se recruteze 
voluntari bulgari.

Literat ură.
Din composițiunile pline de melodii 

românescl ale mult regretatului composito- 
român Ciprian Porumbescu, tipărite șiedate 
în edițiuni poporale de d-na Mariora Rațiu 
născută Porumbescu, se află de vânzare la 
Tipografia nostră următdrele piese:

„Imn de urare* cu două voci, „Hora 
Prahovei*, „A cădut o rază lină* cu voce, 
„Fluturaș de nopte* polcă, „Frunză verde 
mărgărit* cânt poporal, „Pe câmpiile Stup- 
cei“ polca mazurca, „Fata popii" cânt 
poporal. Fie-care bucată costă 50 b. plus 10 
bani porto. „ Basme Iașene" vals, 1 cor. 50 b 
plus 10 bani porto. „Potpouriu", din opereta 
„Crai nou" 3 cor. și Ouvertura din ope
reta „Crai nou" 1 cor. 50 bani plus 10 
bani porto.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Uela „Tipografia A. Mureșianu" , 
diw S3raș«>v, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșirr.te este a se mai adauge 

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

ftiărțî de rugăciuni și predici.
JficîtZ mărgăritar sufletesc, căr- 

tioică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Le
gată costă 44 bani) -ț- 5 b. porto).

Carte de rugăciuni, cereri și 
laude intru onbrea Preaouratei Feciore 
Maria pen ru folosul și mângăiarea sufle
telor. Prețul legat 40 bani (-R 5 b. porto).

Cuvântări bisericssci scrise de lom 
Papiu Tom. III Prețul 3 cor., plus 20 b. 
porto.

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

Predici -pe tote Duminecile și 
sărbătorile de peste an, de Em Elef- 
tvescu, cunoscut atât de bine în cercu
rile românescl din numărosde sale scrieri. 
Ara 250 pag. Prețul cor. 3 (-j- 20 b.
poi to.)

Predict pentru Duminecile de 
peste an, compuse dună catechismul lui 
Decharbe, de V. ( hriste. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul cor. 1,60 (prin 
postă cor. 1.70.)

Mama sfântului Augustin de Etnii 
Bougaud, traducere de Salba. Editura d-lui 
prof. Dr. E. Ifaiinu. Tipografia archidie- 
oesană din BlașiU. Cartea are 31 able de 
tipar (500 pagini) și este fructul ostene’e- 
lor unor laboroșl stndențl în teologie de'a 
universitatea din Budapesta Cuvernul „Salba 
ne reamiulesce societut'-a literară cu ace
lași nume a teologilor d;n seminarul desfi 
ințat „S-t.a Barbara11 din Viena, cărei so
cietăți î> mulțumim pub'iea’ea Fabiolei și 
a nuei părți din caiech smul oel mare a 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o leotură 
adificătdre în stil îngrijit, tiparul etna1, hâr
tia bună. Prețul unui eseo plar legat elefant 
în pânză es e 4 corbne (-|- 30 b porto) 
Un esemplar broșat 3 oordne (-]- 30 b 
porto),

„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 
tradusă din originalul francos de Iacob IV<- 
colescu,, editura lui Dr. E. Dftianu. Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone (plus 10 bani 
porto).

„Cuvântări bisericescl de Mas
sillon11 traduse din originalul trances de 
Ioan Genț protopop gr.-eat. român al dmcesei 
de Oradea-riare.— Deja la 1898 a apărut 
în Oradea mare cartea cu titlul de mai sus 
care cuprinde 17 predici de ale vestitului 
orator eclesipsbic francos. Pr d cile sunt 
împărțite de traducător după anul bisericesc 
rSsăritân, și fie c-re t-ste pusă la acea Dumi
necă seu sărbătdre, cu a cărei evanghede 
se potriv.-scc predica. Un volum elegant de 
peste 400 pagini în 8° cu portretul lui 
Masulon. — Trcduo-rea se distinge prin- 
tr’un limbagiu ales — Prețul 5 corone (6 
L°i 50) plus 30 bani potto. •

Cuvântări bisericesc! pre serbătorile 
de preste an scrise de Ioan Papiu. Preț. 3 
cor. (pi. 30 b. porto.)

Scrieri istorice.
Memorii din 1848—49 de Vas. 

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

Viața și operile lui Andreiu Mu- 
reșianu, studiu istoric-literar de Ioan Sa
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașifl,

Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa
rând al din Blașiîi.

„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 Si- 
biiu. Broșura conține și două portrete bine 
reușite ale baronului Urs, unul din anii 
de mai înainte, când încă era major, 6r 
altul din timpul mai reoent; mai conține 
și o hartă a Lissei, cum ș1 ilustrațiunea 
mormânt1 Ini eroului nostru. Prețul 80 b. 
(plus 6 b. porto.)

„Pentru memoria lui Avram 
lancu*, ep-Jul dat cătră ministerul de 
interne D. P.rcz-l prin d I Dr. Amos 
Frăncu n causa fondului pentru monumen
tul lui iaucti. Prețul este 1 cortină. In Ro 
mânia 2 lei plus 5 bani porto.

„Pintea ViteauP, tradițiunl, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteqanul. 

Cea mai completă scriere despre eroul 
Pintea. In ea se cuprind forte interesante 
tradițiunl și istorisiri din tote părțile, pe 
unde a umb at Pintea. Prețul 40 bani, 
plusfi bani poito.

„Românul in sat și la 6ste*. 
Aoesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite- 
raturei române. Prețul 20 b., cu posta 26 b.

Dupta pentru drept de Dr. Rudolf 
de Ihering traducere de Teodor V. Păcă 
țian. Prețul 2 cor. (-ț- 10 b. port >).

„ David Almășianu*, schițe bio
grafice de loan Popea. Broșura acâsta, 
presentă și multe momente de însemnă
tate istorică. Prețul 60 b. (cu posta 66 b.)

„lâranul român și ungur din 
Ardeal*, studiu psihologic poporal de I. 
Paul. Prețul 1 cor. (-ț- 6 b. porto).

Mănăstirea Putna în Bucovina de 
Iraclie Porumbescu. Prețul 20 b. (-|- 3 b. 
porto.)

Cuvântări funebrall și iertăciuni din 
autori renumițl, preluc ate de Titu Budu. 
Tom. II preț. 2 cor. (plus 20 b. porto.)

Cursul la bursa din Viena,
Din 23 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.30
Renta de corone ung. 4°/0 • • • 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 • 92.75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3*/2% • • • 94 —
Bonuri rurale croate-slavoue . . . 99.25
Impr. ung. cu premii................... 20'). —
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.75
Renta de hârtie austr......................... 100.70
Renta de argint austr......................   100.70
Renta de aur austr..............................121.65
Bente austr. 4% de corone . . 101.15
LosurI din I860.................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.97
Aeții de-ale Băncei ung. de credit. 750.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit 690 25
Napoleondorî...................................... 19.08

»®X®X®X®X«X®X®X®4
0 casă de vânzare

în comuna Bran care constă din 4 
odăi, bucătărie, cămară, curte spațio- 
să, doue grajduri și gradină de legumi 
se vinde din mână liberă

InformațiunI se pot lua dela 
proprietarul

Bartalis Jozsef, 
h otelier in Zerneștl

»®X®X®X®X®X®X®X®t

„SANTENICUM“
este un renumit K @7 JE X IM preparat din ierburi medicale 
din Italia căldurosă. S’a introdus acum și în Germania.

Medicament escelent pentru întărirea stomacnBui cu 
deosebire mijloc preservativ contra suferințelor de stomac, care 
provin din digestiune grea Forte folositor la suferințe de slă
biciune, anemie, dureri' de cap și stomac, indisposiții, lipsă de 
apetit (causat de catar de stomac), constipație, digestiune rea 
și dureri hemoroidale. (766,7—18.)

Jr*." gBt-e(siS uuei sticle 1 eon hani. 'Șftg 
De vîndare se află la farmacia d-lui FRIEDRICH STENNER, la farmacia „la Len“, 

Î11 Brașov, și la d-l A. W. LINGNER in Sighișdra.
gr,-*.’ Representant general: IFriedrich Slillmont, Budapesta.

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Martie n. 1903.

Vend.
n
7»

Bancnot rom. Cump. 
Argint român. 
Napoleond’orl.

»

18.94
18.70
19.04

18.98
18.80
19 08

Galbeni
Mărci germane 
Ruble Rusesc! 
Lire turcescl

11.20
117.-

n 
n

Scris fonc.Albina 5%
21.40
101.-

n

n
n

n

11.30
111.08

102-

.....= AVIS. =—
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că pentru

Văpsitoria și spălătoria chemică 
din Brașovnl-vechiil, Str. lungă Nr. 134 

primesc obiecte de văpsit și curățit 
5r>’ și în oraș la casa din Tergu Inului Nr. 27.

Ori și ce Garderobă (vestminte) de bărbați și dame, din 
mătase, catifea, lânuri, uniforme militare, stofe de mobilă, panglici, 
dantele, perdele, umbrele etc., se curăță în 12 ore așa de perfect, 
că devin ca nouă

Specialități: din stofe de Kamgarn curată cu dese- 
vîrșire glanțul, ce se ivesce. Văpsitorie de blănuri, pene de 
struț și mănuși glac6 de pele.

La cas de necesitate, me rog a face încercare cu stabili
mentul meu.

dosnande «l’nlarft se esecută prompt ți ieftin.

Josef Schmitz,, 

văpsitorie și spălătorie chemică 
nrașiovul-veelilu slratln lungă IVr. 134.

se
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0
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| SăpunSCHICHT
ZNZE ZE3 Q :

seu
Săpunul cel mai bun și cu spor

și prin urmare și
ce! iisaâ ieftin.

(902,1-5.)

ft

*

Cheia

0®—

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre.
Se capelă gsretMtrndem

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

o

ABONAMENTE

Prețul abonamentului este:

c©?.
V

9

Pentru Austro-Ungaria:
^® laal . . 8
F® laal . . lâ
jp® aa aa .... â4

j* Pentru România și străinătate:

; l®s® luaa
\ ua aa . .

10

40

f?.

Abonamente Ia numerele cu data de Bmneeă:
Pentru Austro-Ungaria :
aa . • .
fii® laaa

a

a

a

4 66?. 
â „
1 »

N

Pentru România și străinătate:
aa . . . . . ® f?. 

f® ș®i® Haa . . 4 „ 
î® $?®â Hal . . § „

se fac mai ușor și mai repede
------o mandate poștale, o------

Domnii cari se vor abona din nou, s6 binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrațiunea

„GAZETEI TRANSILVANIEI.

Abonamentele

fS-

S

prin

1

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


