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PREȚUL 1NSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-a o seria 20 hani

ANUL LXVI.

„gazeta" iese infle-care fli. 
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rll de Duminecă 4 oor. pe an. 

Penlrn România și străinătate;
Pe un an 40 franci, pe șăse 

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

Se prenumeră la t<5te ofi
ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru. Brasov
Admint'sirațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., pe trei luni o cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiumle 
sunt a se plăti înainte.

Nr. S9. Brașov, Miercuri-Joi 27 Martie (9 Aprilie). 1903.

Procesul de pressă al
„Gazetei Transilvaniei".

Cetitorii noștri îșî vor aduce 
aminte, că pe 1a. mijlocul lui Octomvrie 
anul trecut publicul brașovean a 
fost surprins de scirea, că o comi- 
siune dela tribunalul din Târgu- 
Mureșului, compusă dintr’un judecă
tor, procuror și notar, a sosit in 
Brașov, a făcut perchisițiuni domi
ciliare la redacțiunea foiei germane- 
săsesci și la redacțiunea cjiarului 
nostru, și că în cjiua următore re
dactorii responsabili ai acestor foi 
au fost citați la poliție și ascultați 
acolo de cătră judecătorul dela amin
titul tribunal.

Urmăriți erau față cu ambele 
foi nisce articol! scriși din incidentul 
espulsării redactorului Cramer dela 
„Deutsches Tagblatt fur Ungarnu 
din Timișăra.

Redactorul cjiarului „Kronstădter 
Ztg.“, după ascultare, a fost deținut 
și transportat la Tergu-Mureșului, er 
redactorul responsabil al foiei nostre, 
care, neaflându-se manuscrisul, a luat 
răspunderea pentru cei doi articol! 
din cestiune, a fost dat în judecată 
pentru agitațiune (§ 172 p. 2 din 
codul penal.)

Procesul acesta de pressă, tre
când prin tote fasele prescrise, a 
ajuns a fi pertractat înaintea curții 
cu jurați din Tergu-Mureșului, Lunia 
trecută. El s’a terminat, cum seim, 
cu condamnarea acusatului din ca
usa unuia din cei doi articol!, apă
ruți în „Gazeta Trans.“, — pentru 
celălalt articol juriul nu Fa declarat 
vinovat.

Vom reveni asupra acestui ca
racteristic proces de pressă. Pentru 
a<j! lăsăm se urmeze raportul spe
cial despre decursul lui, ce ilustreză 
în mod destul de bătător la ochi 
ușurătatea, cu care se intenteză la 
noi procesele de pressă, sub presiu
nea curentelor șovinismului domi
nant.

Tergu-Mureșului, 7 Aprilie n.
— Raport special.—

Eri, în 6 Aprilie st. n., s’a deschis a 
doua sesiune a Curții cu jurați de la tri
bunalul din Târgu-Mureșului. Introducerea 
s’a făcut cu judecarea procesului de pressă 
ce i-s’a intentat vechiului nostru organ de 
publicitate „Gazeta Transilvaniei'1, pentru 
două articole publicate în numerele 192 
și 193 din Septemvrie anul trecut în afa
cerea espulsării redactorului german Cra
mer, articole, despre cari procurorul a pre
tins, că ar fi ațîțat la ură naționalitățile 
nemaghiare contra naționalității maghiare.

Ve este cunoscut deja resultatul pro
cesului. Toți cei cari am asistat la acestă 
interesantă desbatere, de la început încă 
primirăm convingerea, că are se se sfîr- 
șescă c’o victorie morală desevîrșită, gra
ție atitudinei bărbătesc! a apărătorului și 
a acusatului, și argumentelor puternice și 
sdrobitore cu cari apărarea a schit să răs
pundă acusărei și se restdrne cu succes 
absolut covîrșitor tot ce s’a produs din 
partea adversară, care încercă a face să 
reiese vinovăția acusatului.

Ședința I.
S’a deschis la drele 8’/2 ante merid. 

Tribunalul s’a constituit așa: Bodo Ales, 
president, Vaari Ludovic și Wittich Carol, 
judi votanți ; Meder luliu Ignatz, notar. 
Procuror: substitutul conte Lăzâr Nic.

Acusat: Traian H. Pop, redactor 
responsabil al „Gazetei Transilvaniei11.

Aperător: Simeon Damianu, advocat 
în Brașov.

După deschiderea ședinței și după-ce 
acusatul ceru se i-se constitue din oficiu 
un interpret, căci ține să se folosăscă de 
dreptul de a vorbi și a-se apăra în limba 
maternă română, presidentul dispune ca 
d-1 Indreiu Pop, funcționar la scaunul or- 
fanal din localitate (care era de față)'se-și 
ocupe locul de interpret.

Să ia apoi naționalul acusatului, din 
care reiese, că e căsătorit, tată a trei co
pii, a mai fost pedepsit în 1890 la Curtea 
cu jurați din Clușiu c’un an închisăre de 
stat și 100 fi. amendă, n’are avere, ocu- 
pațiunea: redactor de (jiar cu domiciliul 
Brașov.

Urmdză cetirea listei juraților și sor
tarea lor. Apărătorul și acusatul declară, 
că nu vor să facă us de dreptul de recu- 
sare. Procurorul da. A și recusat pe sin
gurul jurisconsult practic dintre jurați, 
notarul public Dr. Kapdebo Ferencz. Din 
urnă ies următorii jurați:

Nagy Sandor, farmacist; NagyLaszlo, 
cantor; Pap Sandor, prof, la șcdla de fe
tițe; Csernat Mozes, privatier; Csernat 
Istvan proprietar de case; Biro Ferencz, 
pensionar; Besenszki Balint; Toldalagi 
Laszlo, proprietar (Koronka); Nuridsan 
Kristof, funcționar comunal; Petri lozsef, 
tăbăcar; Grexa Gusztav, cofetar; Magyari 
Istvan, croitor. Suplenți: Csernatoni Odon, 
secretar la direcț. de finanțe și Nagy 
Imre, măcelar.

Presidentul învită pe jurați să-și 
ocupe locurile, declară Curtea constituită, 
jurații depun jurământul și cu acesta se 
întră în însăși desbaterea procesului.

Notarul citesce actul de acusare al 
procurorului în care se cere urmărirea, 
respective punerea în stare de acusare a 
inculpatului pentru delict de agitațiune 
contra unei naționalități comis în două 
rânduri prin publicarea articolelor amintite.

Aperătorul Simeon Damian ia cu
vântul, ca se rectifice data din actul de 
acusare privitdre la condamnarea și pe- 
depsa ce a suferit’o acusatul într’un pro
ces de pressă politic al „Gaz. Trans.“ 
înainte cu mai mulți ani, arătând, că acea 
condamnare s’a întâmplat la 1890.

Tribunalul ia spre sciință.
Urmeză

Procedura de dovedire.

Presidentul (cătră acusat): Te simți 
vinovat? <

Acusatul: Nu!
Presidentul: Ce te-a îndemnat să 

scrii și să publici articolele incriminate?
Acusatul: Nu eu sunt autorul aces

tor articole. Le-am publicat în firma con
vingere, că nu conțin absolut nimic ce ar 
contraveni legii de pressă, nici nu am 
vădut și nu văd cuprins în ele delictul 
agitațiunei de care sunt inculpat.

Presidentul: Ești redactor respon
sabil al d’arului în care s’au publicat?

Acusatul: Da, sunt!

Presidentul: Pentru ce ai permis să 
se publice în fdie articolele acestea?

Acusatul: Fiind-că în ele se espunea 
în mod obiectiv și conform faptelor să- 
vîrșite istoricul espulsării fostului redactor 
de la foia germană din Timișdra Alvin 
Cramer, de pe teritoriul acelui oraș. Păr
țile incriminate sunt nisce simple consta
tări fugitive făcute de autor sub impre- 
siunea scirilor cetite prin diare relativ la 
cașul estraordinar al espulsării unui dia
rist, cetățen ungar, și privitdre la circum
stanțele în cari s’a făcut espulsarea. Nu 
se atacă prin ele nici statul, nici vr’o na
ționalitate, er procederea căpitanului Bandl 
(Timișora) era caraoterisată print’un unic 
cuvânt („brutală"), care în aplicațiunea 
lui nu involvă în sine nici umbră de agi
tațiune în contra autorității legal consti
tuite, seu în contra vre-unei naționalități. 
Ambele articole sunt ținute în marginile 
obiectivitații și n’au avut alt scop, decât 
a informa pe cetitor asupra unor fapte 
petrecute.

Presidentul: la-i răspunderea pentru 
articolele incriminate?

Acusatul: Da, iau răspunderea, căci 
și legea mă obligă!

Presidentul: Ai înțeles actul de 
acusare și decisiunea de punere în stare 
de acusare?

Acusatul: Pe deplin!
Presidentul: In părțile incriminate 

acusatorul public găsesce agitație. Ce dici 
la acesta?

Acusatul: Eu nu găsesc! Nu se a- 
gită, nu se ațîță în contra nici unei na
ționalități, nici măcar intenția de a se 
agita nu s’a manifestat de cătră autorul 
lor, ori din parte-mi ca redactor. S’a în
fierat simplu șovinismul unor anumite cer
curi maghiare și s’a dat espresiune mirării 
asupra gradului pănă la care a degenerat 
acest șovinism. Oe agitație pote fi în a- 
cesta ?!

Presidentul: învită pe tălmaciu să 
citâscă în originalul românesc textul păr
ților încriminate.

Tălmaciul citesce articolele cu păr
țile încriminate și, la invitarea presiden- 
tulul, indică acîisatului anume pasagiele 
cu pricina.

Acusatul: citesce însuși aceste pa- 
sage și lămuresce și esplică sensul ade
vărat al espresiunilor și terminilor în or
dinea în care s’au aplicat în textul ori
ginal.

Jurații n’au nici o observare de 
făcut.

Procurorul : cere tribunalului să se 
cetescă tote actele 'oficiale, procurate din 
Timișdra, privitore la afacerea espulsării 
lui Cramer: decisul de espulsare, apela- 
țiunea lui Cramer la magistrat contra de
cisului, respingerea apelațiunei din partea 
magistratului, apelațiunea lui Cramer la 
ministrul de interne, răspunsul acestuia 
prin care confirmă decisiunea de espulsare 
și admiterea ei din partea senatului oră
șenesc.

Aperătorul e în contra propunerei 
procurorului. Dice, că eanusepdte admite, 
de ore ce decisiunea de espulsare și re
cursul contra ei n’au fost publicate cu 
textul lor oficial original în „Gaz. Trans. 
nici n’au format obiect de investigație. 
Cere însă să se cetescă tdte acele arti
cole de diare din care s’au reprodus pa- 

i sage în „Gaz. Trans.", căci numai textul 

espunerilor citate din aceste (Jiare pdte fi 
normativ în causa despre care se desbate 
aici.

Tribunalul se retrage pentru a aduce 
decisiune asupra acestor două propuneri 
Ședința se suspendă.

La redeschiderea ședinței, presiden
tul enunță, că tribunalul a hotarît: admite 
propunerea procurorului cu privire la ce
tirea actelor oficiale din cestiune, dâr ad
mite și propunerea apărătorului de a se 
ceti și acele părți din diarele maghiare 
„Bud. Hirlap", „Magyarorszăg", „Ftigget- 
len Magyarorszăg", cari au fost alăturate 
de acusat la dosar cu ocasiunea investi- 
gațiunei și în cari s’a scris aprobător și 
s’a lăudat procederea căpitanului poliție
nesc din Timișdra contra lui Oramer.

Cetirea acestor diare fii precedată 
de cetirea articolelor incriminate din „Gaz. 
Trans." în traducere autentică maghiară, 
— din cuprinsul acestor articole ori-cine a 
putut să judece, dâcă urmărirea acusatului 
a avut ori nu vr’un motiv temeinic.

Despre cele ce au mai urmat 
înainte și după amecji, vom aduce 
amănunte în numărul următor.

Manifestul prințului Castriota 
O telegramă din Albania anunță, că prințul 
Aladro Castriota, pretendentul la tronul 
Albaniei, a dat un manifest cătră Alba- 
nesi, învitându-i să fie credincioși sulta
nului, să fie liniștiți și să primescă refor
mele.

Consiliul comunal din Paris a 
ales în dina de 6 Aprilie președinte pe 
naționalistul Desille cu 40 voturi. Socia
listul Brousset a primit 30 voturi. Vice
președinți au fost aleși: un naționalist și 
un radical. Majoritatea secretarilor au fost 
aleși din rândurile socialiștilor radicali.

Chestiuni agrare.
Se părea într’o vreme,' nu prea 

îndepărtată de noi, că chestiunea 
agrară va fi înmormântată odată 
pentru tot-dâuna prin ștergerea io- 
băgiei cu claca și dijma ei și prin 
împroprietărirea clăcașilor și jderi
lor cu despăgubirea proprietarilor 
moșiilor pentru serviciile perdute și 
pământurile cedate în favorul foști
lor colon! pentru a lor hrană. N’a 
fost însă așa. Chestiunea revine din 
nou pe tapet, căci guvernele îi dau 
din ce în ce mai mare atențiune 
prin evaluațiunîle statistice anuale 
prin facerea de recensăminte și an
chete economice de cătră ămenii 
competenți — și prin înființarea de 
catedre și cursuri speciale despre 
politica agrară. Ba chiar marile so
cietăți agricole fac recensăminte asu
pra diferitelor chestiuni, economice 
în genere și agricole în special ce 
le intereseză de aprope și pe ele.

La început era un modest der 
prea interesant curs la școla supe- 
rioră de agronomie de la Berlin a 
Consilierului de stat pro fes. S. 
Schmoiler, care era mult gustat și 
cercetat de multă lume alâsă. De 
atunci s’au deschis alte catedre și 
cursuri analoge la alte universități 
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și șc61e înalte. Literatura specială a 
făcut progrese însemnate: Lujo 
Brentano, v. d. Goltz, Buchenber- 
ger și alții au scos monografii și 
cărți prea interesante.

Am înaintea mea o carte ger
mană, apărută de curend, întitulată 
Die moderne Agrarfrage. (Chestia agrară 
modernă) de Dr. Alfred Nossig. 
Berlin 1902, care deși ținută ceva 
în spirit socialist, trateză înse des
tul de obiectiv multe chestiuni care 
ne intereseză și pe noi de aprope; 
privitore la creditul agricol, la so
cietățile și tovărășiile țerănescl etc., 
ca poporeminenamente seu aprope pur 
agricol, ce suntem.

Credem a ave consimțământul 
lectorilor „Gazetei^, dâcă vom spi
cui din acestă carte câte-va chestiuni 
ce pot interesa mai de aprope pe 
poporul nostru, ca la eventuale noue 
măsuri legislatorice să nu fim, ne
pregătit! seu cel pufin neorientați.

Autorul studieză mai întâiu în dife
rite țări decă ștergerea iobăgiei și a dife
ritelor angarale și robote, ce apăsau asu
pra țăranului clăcaș, au fost de folos, și 
decă ea a avut drept resultat de a aduce 
agricultura la cel mai înalt grad de per
fecțiune posibil precum șî-o închipuiau 
autorii ei? 2) Intru cât a contribuit șter
gerea iobăgiei la ameliorarea stărei mo
rale și materiale a țăranului, și decă ac
tualmente micul cultivator țăran sub ra
porturile actuale ale concurenței capita
lismului și a concurenței țărilor trans
oceanice se găsesce mai bine ori mai rău 
decât înainte?

Ca răspuns la aceste autorul arată 
cu cașuri concrete și date precise luate 
din diferite țări, că în multe țări starea 
țăranului prin emancipare nu s’a îmbună
tățit, ci din contră s’a înrăutățit și înăs
prit; el n’a mai ajuns sub obediența 
patronului seu de odinioră a boierului, ci 
seu în dependența totală a băncilor ori a 
capitalului datorit liberei concurențe, și 
pentru el de present jugul capitalistului 
fără scrupul și compătimire este mult mai 
apăsător,,decât era înainte jugul feudal. 
Apoi el a perdut multe din folosele și 
prinosele ce le poseda înainte vreme și 
din ocrotirea puterei monarchice. Sacrifi
ciile cele mari făcute de stat, guverne și 
societățile culturale și economice nici pe 
departe nu și-au ajuns scopul lor la ridi
carea bunăstărei materiale a lui și la per
fecționarea agriculturei și gospodăriei sale, 
ci au fost făcute mai mult în vederea și 
profitul celor mari. Ast-fel sit.uațiunea lui 
nefavorabilă a dus pe de-oparte la sfărî- 
marea proprietății mici pănă la atomisare, 
pe de alta la espropiarea ei în massă din 
partea capitalistului.

Pe de-oparte privilegiații de odinifiră 
ori succesorii lor ausciut să se mențină în 
posesiunea pământurilor celor mai bune, 
apoi și folosința mai departe a diferitelor 
drepturi, beneficii și monopoluri, cunos
cute și la noi sub numirea de drepturi 
regaliene : cârciumărit, morărit, tacse dela 
poduri stătătfire, trecătdre, măcelărie, de 
la cari, fără muncă și fără de nici un sa
crificiu trăgeau frumfise rente anuale, apoi 
la a căror eventuală răscumpărare au mai 
primit despăgubiri grase peste valorea lor 
reală, de repețite-ori, și mai au se capete 
încă, în detrimentul obștei. Apoi statul 
pentru ale sale trebuințe și scopuri a spo
rit enorm fonciera și tot felul de irnpo- 
site, cari apasă cu deosebire asupra agri- 
culturei în general, și a micului cultivator 
în special.

Sacrificiile mai mari și mici făcute 
de guverne pe diferitele terenuri pentru 
desvoltarea agriculturei, comerciului și in
dustriei, au avut în vedere cu deosebire 
pe marele producător, cel care produce 
în massă și vendarea cu vagonul; indus
triile (fise anecse agriculturei: fabricațiu- 
nea zahărului din sfecle, a berei, spirtului, 
a scrobelei sunt alimentate și întreținute 
aprfipe esclusiv de proprietatea mare și 
prea puține de cea mică. Producțiunea și 
fabricațiunea în mic de es. industria mică 

de casă, fertul rachiului de prune, a țui- 
cei, tescovinei etc. lăsate la voia întâm- 
plărei ca să decadă și dispară cu totul. 
Avantagele șcfilei manchesteriane se răs
frâng mai tot asupra ei.

Micul producător — abia emancipat 
de sub jugul iobăgiei, incult și fără povă- 
țuitori în cele sociale ca și în cele eco
nomice, lăsat la voia întâmplărei și cu 
proprietatea-i atomisată, împrăsciată ca 
făina orbului în tote părțile și unghiurile 
hotarului comunei, fără drumuri directe 
de comunicațiune pentru scfiterea produc
telor, și fără posibilitatea de a-le munci 
sistematic și rațional; pe lângă acestea 
tote, el mai avea de achitat și taxele de 
răscumpărarea pământului cătră proprie
tar ori stat, deci sarcini îndoite.

Neapărat, că tot-deuna cel mai slab' 
și mai puțin talentat ori înzestrat de la 
natură are să sucdmbe și să cadă pradă 
în luptă cu cel tare. Desvoltarea băncilor 
și înmulțirea numerarului au dus fatal- 
minte la scumpirea traiului și deprecierea 
productelor, și a muncei plugarului. 
Acestea cu mult înainte de a începe să 
fie amenințătdre concurența Americei.

(Va urma.)

Demonstrații în Serbia. In Serbia 
n’au trecut nici doi ani de la ultima re- 
visuire a constituțiunei. Acuma e la or
dinea dile o nouă revisuire, seu mai bine 
restabilirea constituției de la 1869, care 
însă pare a nu fi pe placul poporului, cel 
puțin așa se pdte deduce din demon
strațiile, ce s’au întâmplat Duminecă în 
Belgrad. Demonstrațiile au isbucnit, cum 
se întâmplă și în alte părți dintr’un alt 
incident. Anume poliția a dat ordin, ca 
băieții de prăvălie (comis) să aibă ca și ser
vitorii libretelelor cu fotografia. Contra aces
tei disposiții s’au pornit demonstrațiile. Mul
țimea a spart ferestrele la două (fiare gu
vernamentale și străbătând în redacții, au 
spart și mobila. Printre calfe și ucenici 
s’au amestecat și studenți universitari, 
cari strigau: „Trăiască constituția^ — „Jos 
revisuireal“ — Pentru restabilirea ordinei 
a fost consignată armata. Două companii 
de soldați s’au încercat se împrăscie mul
țimea. Demonstanții aruncau cu pietrii 
asupra gendarmilor și soldaților, dintre 
cari au fost răniți vre-o 60. Soldații au 
dat foc. Au fost mai multe răniri. Peste 
100 persfine au fost arestate. Se crede, că 
demonstrațiile acestea vor avă consecințe 
grave politice.

Banchetul în onorea ministrului de fi
nanțe român Emil Costinescu.
In sera de 5 Aprilie st. n. a avut 

loc în sala Edison din Bucuresci banche
tul dat de comercianți și industriași în 
onfirea d-lui Emil Costinescu, ca semn de 
recunoscință pentru marea reformă a supri
mării acciselor.

Sala era frumos decorată cu flori și 
ghirlande.} La masa de onfire ședeau 15 
persdne. D. Costinescu avea la drepta pe 
d-1 Assan, președintele camerei de comerț, 
er la stânga pe d-1 senator A. Carp, ra
portorul legii pentru desființarea adci- 
selor.

La acest banchet au participat și re- 
presentanții presei: Papamihalopol de la 
„Roumanie" și „Țara", Ventura de la „Con
servatorul, Cașolțianu de la „Epoca", Ni- 
culescu de la „Voința națională'', Deme- 
trescu de la „Adevărul", Rădulescu de la 
„L’Independance Roumaine", G. Urzică 
de la „Curierul comercial", mai departe 
representantul (jiarului „R. Lloyd", repor
terul diarului „Voss. Ztg." și reporterul 
„Universului", din care luăm aceste de- 
tailuri.

S’au pronunțat mai' multe toaste, în
tre cari d-1 Assan pentru rege, apoi pen
tru d-1 Costinescu, relevând meritele ce și 
le-a câștigat prin introducerea acelei mari 
reforme. D-1 Th. Ștefănescu, director la 
Banca Națională, relevând importanța in
dustriei și comerciului, închină în sănăta
tea d-lui Costinescu, fruntaș promovător 

al acestor ramuri de bogăție națională. 
Au mai toastat dd. Peride (Brăila), depu
tatul Gheorghiu, Gr. JVentura (în numele 
pressei pentru Costinescu, ca fost diarist). 
Pe urmă a luat cuvântul d-1 Costinescu, 
din al cărui toast estragem următorele :

Desființarea barierelor, spune d-sa nu 
e opera mea, căci nici o reformă nu pdte 
să reușfiscă decă nu e în sufletul tuturor. 
N’am făcut decât să aduc la îndeplinire 
acâstă dorință generală. Nu seim încă, 
decă reforma e complectă și decă nu vom 
fi nevoiți a-i aduce nouă îmbunătățiri. Decă 
va fi nevoie de îmbunătățiri le vom face. 
Ceea ce e cert e, că barierele au cădut 
și că încătușarea din trecut nu va mai re
veni nici odată.

De ce muncim noi, se întrâbă d-1 
Costinescu? De ce muncim, începând de 
la țăran și până la representanții celei 
mai înalte clase sociale. Și decă muncim, 
de ce avuția nostră națională nu cresce și 
emanciparea economică a țării nu se rea- 
lisăză?

Sunt două motive: una naturală, pro
venită din lipsa de timp și de mijldce, și 
cea-l’altă nenaturală provenită din rătăci
rea dmenilor.

Printre căușele nenaturale primul 
loc îl ține strivirea simțurilor nostre na
ționale. cea mai mare a nostră nenorocire, 
care dateză de pe timpul domnilor fa- 
narioți.

Nu vorbesc din spirit de xenofobie. 
Nu acest simțământ mă domină. Sunt po- 
pdre întregi, cari îșj datoresc fericirea și 
progresul elementelor streine, ca Anglia 
și Rusia, și chiar prosperitatea regatului 
nostru nu vine de la M. S. Regele 
Carol ?

Să vină toți acei, cari vor să facă 
muncă cinstită. Sunt vrășmaș al acelora, 
cari vin să prade țera și să o exploateze 
în mod nedemn.

Fanarioții au plecat der simțămintele 
de disoreț și neîncredere cătră tot ce e 
românesc a persistat și persistă încă.

Etă ceea ce trebue să dispară.
Să dispară disprețul care domină asu

pra comerciului, industriei nostre și chiar 
asupra limbei românesc!.

Fac apel la patriotismul comercian- 
ților și industriașilor țărei, ca să propage 
idei sănătose în cercurile lor, idei cari să 
infiltreze în inima Românilor iubite cătră 
tot ce e românesc.

In acâstă privință un elocvent exem
plu ne vine de la M. S. Regina, care nu 
numai că e consolătdre suferințelor, ci și 
Augusta încuragiatfire a industriei nostre 
naționale.

Să imitați cu toții exemplul grațiosei 
ndstre Suverane. Să faceți așa, ca avuțiile 
ndstre să nu trfică peste hotare și acestă 
să pfită obține iubind tot ceea ce e națio
nal și românesc.

Am desființat accisele acum ne tre
bue un nou regim vamal. Se vor ivi di- 
vergințe mari, se vor ridica muncitorii 
agrari. Datoria nostră însă e să-i sefitem 
din erore și să le esplicăm că protecțio- 
nismul rațional ce vom adopta cu ocasia 
noului regim vamal, e cu totul în favfi- 
rea lor.

Să ne iubim țera, iubire fără de 
care nu putem ajunge la nimic. Să îm- 
brățișem pe toți acei ce vin să facă muncă 
cinstită și să excludem pe acei ce vor să 
ne speculeze.

Să ne doră inima de ori-ce bani 
dați p’este fruntarii fără necesitate și să 
facem așa ca să încete chiar necesi
tatea.

Să veștejim trândăvia și simțămân
tul ce ne aduce disprețul de noi înșine și 
să cinstim activitatea economică sub ori-ce 
formă s’ar presents.

Bău pentru prosperitatea comerciu
lui și a muncei, în onorea a tot ce mun- 
cesce și produce în astă țeră.

Reînoirea chestiunei Dreyfus.
Cu ocasiunea verificărei mandatului lui 
Syveton, republican naționalist, deputatul 
Jaurăs și vicepreședinte al camerei fran- 
cese a ținut în 6 Aprilie un discurs de 
două ore în chestiunea condamnării de la 
Rennes, susținând, că între actele proce
sului agravante pentru Dreyfus au fost 
unele falsificate. — Jaurăs își va continua 
discursul în altă ședință. Franța va fi din 
nou Jîrîtă, precum se vede, în agitațiuni 
și sbuciumări inutile.

Escursiunea la Roma.
In diua de 11 Aprilie n. la firele 8 

a. m. vor pleca din Bucuresci escursio- 
niștii români la Roma. In vederea acestei 
escursiuni distinsul archeolog Gr. Tocilescu 
a ținut o serie de conferență la „Ateneul" 
din Bucuresci. Sâmbăta trecută a vorbit 
despre catacombe. Etă o mică dare de 
semă despre acestă conferență:

După ce a definit mai întâiu cata
combele, conferențiarul a arătat marea 
însemnătate a mormintelor în ceea-ce pri- 
vesce arta și viața creștină. Catacombele 
nu sunt de cât opera creștinilor, cari con
siderau corpurile celor raorți ca ceva 
sfânt. D-1 Tocilescu arată cum se aședau 
corpurile morților în catacombe și cum 
aceste cimitire au luat o mai mare des- 
voltare prin întinderea și desvoltarea creș
tinismului. In aceste necropole s’au găsit 
forte multe inscripțiuni, sarcofagii și pic
turi cu representărl de fimenl. Mormintele 
acestea erau inviolabile.

Primele catacombe, dice d-I Toci
lescu, dateză încă din timpul împăratului 
Neron; primele morminte se numeau me
moria.

In secolul V începe construirea mor
mintelor în afară de rada orașului.

Conferențiarul trece în revistă încer
cările diferiților învețați de a studia a- 
ceste catacombe, ‘Cari au un interes așa 
de mare istoric, și printre cei dintâiiî, 
citeză pe Alfonso Giacomo, Spaniol de 
origine, apoi pe Francesul Marcannis, care 
a publicat chiar o lucrare despre ele. 
Italianul Bossio, e cel dintâiu însă care a 
studiat într’un mod serios aceste cata
combe, printr’o metodă nouă, necunoscută 
predecesorilor săi: metoda topografică. 
Acest învățat și-a consacrat întrega vieță 
studiului și descrierei catacombelor. După 
vre-o 200 de ani au venit diletanții din 
causa căror s’a neglijat studierea seriosă 
a acestor catacombe.

A trebuit să vină un om ca Jean 
Baptiste Rossi, care se studieze aceste ci
mitire aprofundat, după metoda topogra
fică, admisă și introdusă de predecesorul său.

Continuând, d-1 Tocilescu ne dă o 
ideie clară de modul cum se construiau 
aceste catacombe; cum erau dispuse în 
etaje firidele, așa numitele loculi în cari 
se puneau corpurile celor morți. In pri
vința întinderei lor, fratele archeologului 
Rossi, Mihael Rossi, spunea că era de 
vre-o 900 kilometri, er alt învățat, Live- 
ram, afirma că e aprfipecât Italia întregă. 
Ca detalii ni se spune că aceste cata
combe nu sunt altceva decât opera a 4 
secole ;• ele se bucurau de protecția auto
rităților, căci ar fi imposibil de admis, că 
ele se puteau săpa fără soirea acestora. 
In ele se găsesce începutul artei creștine; 
artistul creștin căuta să reprodu.că întoc
mai decorațiunile de pe catacombă; ei 
însă s’a mai inspirat și din arta antică, 
acomodându-o artei creștine.

Proecțiunile cari au însoțit acestă 
conferință, au fost ffirte frumose și reu
șite, mai cu semă acelea cari representau 
pe Domnul Isus Christos, intrările în ca
tacombe și admirabilele tablouri ale lui 
Michel Angelo, Rafael, Tiziano etc.

In cursul conferenței, care a fost as
cultată cu mult interes de public, d-1 To
cilescu a fost adesea-ori aplaudat.

Ultima conferență „Neapoli și Pom- 
peji", va fi Miercuri sera 26 Martie v.SOIRILE DILE1. y

— 26 Martie v.

Monarchul si ofițerul român. Dia-* • • 
rului „Universul" i-se scrie din Viena: 
„La prândul ce a avut loc la palatul im
perial, Joia trecută, au luat parte 12 per- 
sone între cari archiducele Leopold Sal
vator, prințul de corfină Franz Ferdinand 
ministrul de răsboiu Pittreich, etc. a luat 
parte și locotenentul român Assaky, ata
șat la Viena. După prând M. S. făcu cerc 
întreținendu-se cu personele presinte, în
tre cari cu d-1 locotenent Assaky, cu care 
se întreținu peste 15 minute.
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Demonstrațiune pentru „Gott er- 
halte“ la opera de curte din Viena. 
Demonstrațiunilor ce se fac acuma atât 
de intensiv contra imnului „Gott erhalte" 
în Ungaria, s’a răspuns Vinerea trecută 
prin o contrademonstrațiune la opera din 
Viena. Se representa baletul „Excelsior", 
care se termina cu dansul drapelelor, la 
care dans trupele austriace încrucișeză stin
dardele cu trupele străine. La srîrșit se 
cântă accentele lui „Gott erhalte". Când 
orchestra a început acest imn, tot publi
cul se ridică în picîore și aduse Monar- 
chului, care era de față ovațiunî omagiale 
carî au durat câte-va minute. Pe când 
domnii strigau cu însuflețire „Hoch", da
mele fâlfăiau batistele spre loja „incog
nito" din stânga unde se afla Maiesta
tea Sa.

Ungurii din România. In diarul 
„Bp. H.“ se publică o corespondentă din 
Bucuresci în care vorbindu-se de Ungurii 
catolici din capitala României, corespon
dentul se jeluesce că sunt nedreptățiți. 
Ungurii catolici sunt în majoritate și to
tuși preoții și călugărițele sunt germani. 
Nu Românii sunt aceia, cari îi romaniseză 
pe Unguri, dice corespondentul, ci Ger
manii îi germaniseză prin șcdlă și biserică. 
Acuma s’au hotărît Ungurii să se separe 
de Nemți și să-șî facă parochie deosebită.

De la „Academia Română". Secțiu
nea literară a Academiei Române a luat 
hotărîre, cu 5 voturi contra 3, ca să pro
pună alegerea d-lui Ovid Densușianu pro
fesor universitar în Bucuresci, de membru 
corespondent al Academiei, pe basa va- 
loroselor sale scrieri de pănă acuma. D-l 
Ovid Densușianu e fliul decedatului Aron 
Densușianu, fost profesor universitar în 
Iași, originar din Transilvania.

Bourguignon pensionat. Se scrie 
din Cernăuți, că cu diua de Duminecă 
baronul Bourguignon, guvernorul Buco
vinei, a trecut la pensie. Urmașul seu 
va fi prințul Hohenlohe, consilier minis
terial.

Mutarea academiei de drept, din 
Oradea — la Seghedin. Se scrie din 
Oradea: Soirea că guvernul plănuesce 
mutarea academiei de drept la Seghedin 
a' provocat aici indignație. Ministrul e de 
părere, că facultatea din Oradea, care 
este frecuentată în mare parte de tineri 
români din Transilvania trebue să se mute 
la Seghedin, de dre-oe acei tineri români 
se pot duce la universitatea din Clușiu, 
pe când Seghedinul de mult cere se se 
înființeze acolo o universitate. In loc de 
universitate însă va trebui să se mulțu- 
tnescă acum cu facultatea din Oradea, 
care se va muta la Seghedin.

Agitațiile unui învățător slovac. 
„F. M—g“ scrie următorele: Printre învă
țătorii slovaci din Ungaria de nord încă 
tot se mai află de aceia, cari agită în 
mod temerar contra ideii de stat maghiar. 
După cum se scrie din T. St. Mărtin, con
tra învățătorului evanghelic Zaroslav Neu
mann s’a făcut arătare la solgăbirău, că 
adună sera flăcăii și fetele și îi învață se 
cânte cântece slovăcesci antimaghiare. 
Arătarea s’a înaintat ministrului instruc- 
țiunei publice, care a transmis-o superin- 
tendentului Sărkâny, ca să pornescă cer
cetare în potriva acelui învățător. „Ar fi 
de dorit, dice „F. M.“ ca asemenea învă
țători, cari îmbibeză sufletele fragede ale 
tinerimei cu otravă primejdiosă să fie 
pedepsiți cu estrema rigore". — Numai 
de n’o fi ără vre-o denunțare răutăciosă 
contra unor cântece infensive slovăcesci, 
pe cari unii gâlcevitori îndată le timbreză 
de antimaghiare, numai pe motiv, că sunt 
slovăcesci 1...

Din Maramureș. Diarul „Alkotmany" 
publică din când în când câte o intere
santă statistică relativă la proprietatea de 
pământ trecută în diferitele comitate în 
mânile Evreilor. Despre comitatul Mara
mureșului luăm din numitul diar următo- 
rele date: In comitat sunt peste tot 17 
arendași, dintre cari 12 Evrei cu 36,009 
jughăre. (Teritoriul ârândat se înțelege 

este pământ arător). Afară de pădurile în
tinse ale statului proprietăți de păduri 
mai de semă nu sunt de cât trei: a con
telui Teleki, a lui Lazar și a lui Simeon 
Pop. Proprietari evrei sunt 141 (în dece 
ani s’au sporit cu 22) cari stăpânesc moșii 
de 163.000 jughere. Aici sunt numărate 
numai proprietățile de peste 100 jughere. 
In cele de sub 100 jughere, Evreii sunt 
încă și mai bine representați.

întrebuințarea exceden ului. Anul 
trecut financiar s’a terminat în România 
cu un excedent de 21,217,187 lei, care va 
fi întrebuințat pentru diferite scopuri. 
1) Pentru ministeriul de răsboiu se dă 
suma 6,650,000 lei din care 4,700,000 lei 
se vor întrebuința pentru arme și munițiuni, 
er restul pentru marină, reparaturi de 
căsărmi, fortărețe, fabrica de pulbere. 2) 
Pentru ministeriul lucrărilor publice 8550000 
lei (căi ferate, docurile din Galați și Brăila, 
un plug american pentru zăpadă (100,000 
lei) poduri și șosele, portul din Constanța 
(2,700,000) și 3) 200,000 pentru reparaturi 
de biserici.

Greve în Olanda. In luna Ianuarie 
lucrătorii și ainploiații c. f. din Olanda au ți
nut o mare grevă. In urma acesta guver
nul a adus înaintea camerelor un proiect 
de lege, în care se prevăd aspre pedepse 
pentru inițiatorii grevelor. Spre a împe- 
deca votarea acestei legi, lucrătorii și 
amploiații căilor ferate, după cum se scrie 
din Amsterdam, s’au pus din nou în grevă. 
Circulația trenurilor sufere. Trenurile pen
tru străinătate au putut pleca, cele din 
provincie însă n’aveau personalde ser
vicii!.

Cel mai mare om din lume este 
Feodor Machow din Kustjaky, guverna- 
mentul Witebsk (Rusia) care actualmente 
se află în Berlin în panopticum, unde se 
aglomereză lumea să-l vadă. El este înalt 
de 232 cm. Toți omenii înalț!, câți s’au 
arătat pănă acurpa erau cu câte 12 - 15 
cm. mai mici deeât Machow. El este în 
etate de 22 ani. Cișmele lui, al căror tu- 
rici îi ajung pănă la genunchi, altui om 
i-ar ajunge pănă la breu și un copil de 
12 ani se pote ascunde în ele.

Dramă pe mare. Căpitanul vapo
rului frances „Zette" povestesce urniă- 
torele: Sâmbăta trecută noptea călătorind 
pe marea mediterană audîi o detunătură 
puternică și vădui lumină mare, după 
aceea se liniști totul. Acăsta era la o dis
tanță de vr’o 8 chilometri de mine. Când 
am ajuns la fața locului, marea era liniș
tită și nici o urmă de vieță. Vaporul, al 
cărui cazan explodase s’a cufundat, fără 
să pot afla măcar numele lui.

Samuel baron de Brukenthal.
In diua de 9 Aprilie se împlinesc 

100 de ani de la mortea marelui bărbat 
al Sașilor ardeleni, Samuel baron de Bru
kenthal.

Diarul „Kr. Ztg." spune, că de la re- 
formațiune încdce, patru bărbați inai în
semnați s’au ridicat din sînul poporului 
săsesc, a căror activitate binefăcătdre a 
lăsat urme neșterse în mijlocul lor, anume: 
Pempflinger, Honterus, Zabanius Sachs v. 
Harteneck și Brukenthal.

Brukenthal s’a născut într’o casă 
acoperită cu paie la 1721 în Nocric com. 
Sibiiului. Tatăl său era jude regesc și se 
numia Mihail Brekner, care obținu prin 
stăruința socrului său titlul de nobil cu 
predicatul de Brukenthal. Ca elev la giin- 
nasiul unitar din Clușifl a tradus odată 
proposiția „Der Adler ist der Kdnig der 
Vbgel" pe unguresce cu cuvintele: „A 
szăsz a magyarok kirălya" („Sasul este re
gele Ungurilor", în loc de vulturul este 
regele paserilor, un calambur reușit apli
cat la cuvintele unguresc!: A sas a ma- 
darok kirălya). încă de pe atunci i-se pro
feția un viitor frumos, ceea ce s’a și rea- 
lisat.

După-ce și-a făcut studiile cu emi
nent succes în țâră și streinătate, a înaintat 
repede pe scara hierarchică a demnităților, 
ajungând sub Maria Theresia governor al 

Ardealului și funcționând ca atare 10 ani de 
dile, pănă ce la 1787 fu pensionat de că- 
tră Iosif II. Colecțiile sale prețidse, biblio
teca, galeria de tablouri, antichități, stampe, 
minerale etc. le-a lăsat moștenire poporu
lui seu și se află în Sibiiu.

Sub titlul „Scolâ-te Brekner", foia 
„Landwirschaftliche Blătteru reamintesce 
cuvintele spuse de un Român, care l’a 
sculat pe tatăl guvernorului, prins în ta
băra Curuților și l’a îndemnat cu cuvintele 
de mai sus să fugă. Brekner cu ajutorul 
Românului a scăpat din captivitate. Acele 
cuvinte românesc! au rămas un fel de moș
tenire în familia Brukenthal. Fdia economi
că săsescă spune, că acele cuvinte își au im
portanța lor pănă în diua de astădi, mai 
ales că sunt în limba unei națiuni, care 
„după o stagnație de sute de ani pe tote 
terenele, acum desvoltă o activitate mare 
si ne amenință a ne întrece'1...

LA

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1903

se deschide nou abonament, Ia care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria: Pe un an 24 

corone, pe șese Iun! 12 corone, pe trei luni 
6 corone, pe o lună 2 corone.

Pentru România și streinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, pe trei 
luni 10 franci, pe o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face, mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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Sciri locale.
D-l advocat Simeon Damian, care 

s’a reîntors eri după ameiji cu trenul ac
celerat de la Tergu-Mureșului, unde cum 
se scie d-sa a pledat, Luni, cu atâta 
succes înaintea curții cu jurați, ca apără
tor în procesul de pressă al diarului nos
tru, a fost întâmpinat la gara din locali
tate de mai mulți amici, cari l’au felicitat 
călduros însoțindu-1 în trăsuri pănă la lo
cuința sa.

O faptă generosă. D-na văd. Maria 
lord. Munteanu din Brașov, care a bine
voit a face încă în anul școl. trecut o 
fundațiune în amintirea repausatului ei 
soț pentru masa studenților români din 
Brașov, fundațiune, la care în Decemvrie 
1902 a mai adaus 200 cor., — în de 
6 April n. a. c. a binevoit a mai dona 
500 (cinci sute} corone la același fond în
tru amintirea de veci a iubiților d-nei 
părinți Ludovic Horstmann și Zoe n. Ioan
novich

Fapta generosă a ddmnei Maria lord. 
Munteanu ne obligă la cele mai vii mul- 
țămite și dorim ca esemplul nobil al d nei 
Maria lord. Munteanu să afle cât mai 
mulți imitatori. — Direcțiunea școlelor 
medii gr. or. române din Brașov.

Procesele de pressă ale diarului 
„Kr. Ztg." Foia săsescă din localitate 
publică astădi pe pagina a doua și a treia 
sentința definitivă a curiei în procesele 
intentate fostului redactor Schroff. Recur
sul a fost respins. Amenda de 5000 cor. 
a depus’o eri proprietarul diarului d. Gott 
la oficiul r. de dare.

Adunare socialistă în Scheitt.Nisce 
țidule mici, roșii ca sângele, colorea so
cialismului revoluționar, s’au împărțit Du
minecă cu anunțuri tipărite pe'ele în limba 
maghiară și cea română:

Duminecă, în b Aprilie se va ține după 
amiadi la 2 și jumătate o mare adunare poporală 
în Scheid la restaurantul „Finta".

Adunarea după cum cetim în „Br. 
L.“ s’a și ținut sub președinta lui Bugyi 
din partea Ungurilor și a lui Gyenge 

Mihăly din partea Românilor(?) Bugyi, 
Seeman și Dan Armin au vorbit ungu
resce, er Bartha Kâroly(l) românesce.

Nu seim ce fel pe rătăciți or fi fost 
acei Români, cari s’au dus să asculte în
vățăturile socialismului internațional.

HulțăsHită poblâcâ.
Cu ocasiunea petrecerei aranjate de 

„Crucea roșie" la 3 Martie au contribuit 
următorii:

D-nele: Lazar Lajos, Csanady Lajos, 
Baronesa Nugan Alice, Nostitz Ianos, Biro 
Sandor, Tappeiner Antonia, Steinberg E. 
Olga, Vasek Guști, Rieger Maria, Fiala 
Luisa, Stindel Ana, baronesa Milius, Pohl 
Charlotte, Raidel Sandor, Vaska Ferencz, 
Tutschek Karoly, Katona Bela, Graf și 
soți, Csorba Samu, Horn Mor, Dr. Kelen 
Albert, Hirsch, Kupferstich, Fodor, Gold- 
mann P. V., Eisenstein Solomon, B. Stein- 
hard, Mandi Selma, Dr. Feiler, Reitman 
Fani, Weiss Dora, Dr. Weiss Ignatz, Marer, 
Fein, Spitz, Storch, Erdely Ede, Reiszlzson, 
Simon, Altstădter, Fisch, Engel, Eisenstein 
Leontin, Spitz Albert, Lâszlo Marton, Bo- 
rosnyay Daniel, ved. Werzar M., Tutsek 
Gyula, Hori Iozsef, Dr. Pap Ianos, Piszlin- 
ger, Harmath, Werzar Istvan, Ottlik. Kra- 
yovics, Teglas Karoly, Buday Gabor, Dr. 
Konczwald Endre, ved. Makoldy, Tutcsek 
Geza, văd. Vizy Fer., Szeprethey Bela, 
Szontag Gusstav, Holarnug Karoly, Binder 
leno, lahn, Rombauer Emil, Sarosy Lajos, 
Dr. Zakarias Ianos, Hosz Lenke, Matyas 
Iozsef, Adler Karoiin, Klein Irma, Kohn 
Iozsef, Dr. Grtinfeld M., Fritsch Emanuel, 
Iano Lajos, Szenti Balint, Konya K., Dozsa 
Ianos, Bosin, Broszek Maria, Fleischer 
Amalia, Schuller Katalin, Schnell Ana, 
Schmidt Terez, Temesvari E., Irk R., Haus- 
leitner M., Adam Luisa, Teutsch Amalia, 
Clompe Lotte, Both Cecilia, Kraft C., Ia- 
kobi Lotte, Simay frați, Haas Cornelia, 
Farkas Mihaly, ved. Dr. Fabritius Aloisia, 
Schobeln Charlotte, căpitan Dubay, Dr. 
Pap Ianos, Iucho Emil, Petrescu N. P., 
Damian Simeon, Dima Nic., Munteanu Ior
dan, Schuller. Acestea au oferit mâncări 
și beuturi.

ULTIME SCiRl.
Constantinopol, 8 Aprilie. Pentru 

suprimarea revoluției, s’au mobilisat 
tote trupele dm Constantinopol. — 
Numărul Albanesilor, car! au luat 
parte la atacul îndreptat asupra Mi- 
troviței, după cum s’a aflat acum 
din isvor sigur, nu era mai mare de 
2 —3000. Aceștia cantonbză acum nu 
departe de acest oraș și par a aș
tepta în liniște evenimentele. — Sta
rea consulului rusesc e desperată.

Paris, 8 Aprilie. Congresul so
cialist din Cognac a protestat con
tra atitudinei socialistului Millerand, 
fost ministru, observată în desbate- 
rile din camera francesă asupra bud
getului cultului. (Millerand n’a făcut 
oposiție votării acestui budget).

NECROLOG. Subscrișii cu inima în
frântă și plină de durere aducem la cu- 
noscința tuturor rudeniilor, prietinilor și 
cunoscuților, cumcă preaiubitul nostru tată, 
socru, bunic și unchiu losif Suciu, paroch 
emeritat al Lipovei și asesor consistorial 
după grele suferințe, împărtășit cu sf. 
Taine, a încetat din viăța în etate de 82 
ani, și 52 ani ai preoției sale în 3 Aprilie 
nou a. c. Rămășițele pământesc! ale scum
pului nostru defunct se vor aședa în 5 
Aprilie nou după amedi în cimiteriul din 
comuna Toracul-mare.

Toracul-mare, în 4 Aprilie 1903.
Fie-i țărîna ușdră și memoria bine

cuvântată 1
Anastasia Toropea născută Suciu fică, 

Silviu Suciu, secretar ministerial fiiu; 
Paul Tempea, paroch și vicar protopopesc 
ginere; Petru Zurma ginere: Emil Poruț, 
jude regesc nepot; Aurelia Poruț născ, 
Zurma nepdtă; Silviu Suciu, sublocote
nent, Aurel Suciu sublocotenent, loan lo
sif Suciu, Toma Suciu nepoți.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Vîena,
Din 7 Aprilie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0................... 121 55
Renta de corone ung. 4% • • • 55
Impr. căii. fer. ung. în aur . 92.65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.35
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3!/2°/o . • ■ 94.05
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii................... 201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Segliedin . 157.— 
Renta de hârtie austr......................... 100.75
Renta de argint austr......................... 100.60
Renta de aur austr..............................121.85
Rente austr. 4n/o de cordne , . 101.20
LosurI din 1860.................................... 164.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.99
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 721.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673 50
NapoleondorI.......................................19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.°5
London vista.............................. 239.85
Paris vista........................................... 95.35
Note italieue..................................... 95.35

Cursul uieței Brașov.
Din 8 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 n 19 08
G-albenI „ 11.20 n 11.30
Mărci germane „ 117.- n 111.08
Scris fonc.Albina 5% 101.- n 102—
Ruble Rusescl „ —.— n —.—
Lire turcescl „ 21.40 n

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei" 

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

Reprssentanța generalăJi
„Th® 

societate de asigurarea vieței în Londra, 
deSa I A^riBie n?i se mai află 
la Domnul Heinrich Zikeli decât în 
Strada negră nr. 9, etajul I, 
unde se dau tote informațiile nece
sare și premiile de asigurare tot acolo 
se plătesc 1-3 (924)
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entrn șoșonul de primăvară 

* Sts" ata sosit \vS

novitățl de haine 
pentru bărbați, copii și băețl, bune 
și ieftine la

B. ASCHER, 
Stradla Porții 5Jr. 11.
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Avem ondrea a recomanda pentru sesonul de primăvară 

DEPOSITUL NOSTRU 
bogat asortat cu postavuri și haine gata, 

ca fabricate din țeră și streinătate:
Cele mai moderne ștofe de costumuri dela fl. 2 — metru în sus. X

« î) îl „ îî pardisiurî „ „ 3 — n n
5î « n » Doublstofe „ „ 3 — n ii n
n w n n S+richgarne negre „ 3 50 r) r n e

Un costum bărbătesc lucrat după mesură dela 15 fl în sus. A„ pa-dtsiu i n 5î n • • 16 „ n W
Costume gata bărbătescl 5? w n . • 10 „ n n APardisiurî . . „ 1! „ î, $
Ooublulster..................... 12 „

ra* Haine gata pentru băeți și copii forte ieftine, 

Comande din
Invitând

semnăm

4-6,(887).

provincie se efectueză grabnic și ieftin. 
On public a ne vieita în numer cât mai mare

Cu totă stima:

Depner, Roth. &. Westemean,
Strada Vămii Wr. 3. (Edificiul ,,Sparkassa“).

o© o
o
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OCASIVNI KARA!!
Din causa d e sfi ă nță «• ăi uiegoțuSui meu de vinuri,

vând cu. prețuri fârte scâ^ute
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: 

Vânura veritabile ardelenesc!, dela pdla munților
din 1896, Riesling de Rin, din 1889, Vm de Rozsamal (Aiba- 
Iulia) din 1896, remas după Episcopul Lonhardt, Vm de Czelna 
dm 1898, Carbenet roșu, din 1896, Leânyka din 1900, Elomali 
din 1900, Șom din 1900, și Tramm din 1900. — Litru dela 
80 b. până la I cor. 50 b.

La cumperărl mai mari servesc cu oferte forte ieftine și la 
comandele din provincie rentorc 14 bani accisul de litru.

Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, er Butolele se socotesc în prețurile 
obicinuite la desfacerile totale.

"Ven<5. m.a, 1 departe:
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor. :

„ r>
n n

Venirea se face în fie-care cft dela 10—12 6re a. m.
în gsivniț» mea din casa SchobeB, Strada Vămii nr.

La cumperări mai mail, me rog a lua înțelegere cu mine în locu
ința din edificiul poștei einjui 11.

Cu totă stima
Difll'XII ejme.

Rachiu de drojJi fiert de mine . . 1 „ „
Cognac veritabil franțuzesc ... 1 „ „

3—12
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Q In atențiunea Onor. Dame!!!
O ZD-uvpev ce rxii-am. mutat IVSagjazinul aiew
|5 Oozxfeoți.'VLXXx ci.®
[ A <lln SlratUa Vămii

în Magazinul meu de haine pentru bărbați
< diss piață Șirul iemhsi SS,

tot acolo am aranjat un S-^T-uOi<r separat pentru
| CONFECȚIUNI DE DAME.

Am ondrea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 
in posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose in 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol nu am absolut spese, 
£) nimeni nu p6te concura cu mine, ce privește ieîti- 

nătatea. — Revine ia o singură încercare, pentru a se con- 
vinge de cele mai de sus.

Tot-deauim asortiment «nare și cei mai aioaa! 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și bogatul meu 

DEPOSIT de HAINE, 
peotraa bărbați băețî și copia, 

după cea mai noă modă, cu girețwri forte ieftine»
Apelând la Bprijinul Onor, public, sunt f>-

10-50.(877). CU totă stima
Rog a fi cu atenție la firma!! HEINRICH SCHUL.
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—= AVZS. =—
Subscrisul aduce la cunoscința On. public, că pentru

Văpsitoria și spălătoria chemică 
din Brașovul-yechiu, Str. lungă Nr. 134 

primesc obiecte de vopsit și curățit 
și în oraș la casa din Târgu 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 bre așa de perfect, 
că devin ca nouă

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

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

tomande <1 ’afa.«•& se esecută prompt și ieftin.
Josef Schmits, 

văpsitorie și spălătorie chemică 
Braișovul-veclilu strada lungă Sir. 184.

se

4- 5,(902).
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Cruce sen stea âuplă electro - magnetici
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție,

se da împrejurării, că 
le^-vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Apâratul acesta vindecă și folosește contra : durerilor de cap și dinți, migrene, ne^ 
uralgie, împedecarea oirculațiunei sângelui, anemie, amețea, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiurî de inimă, asmă, audul greu, sgârciurî de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră, isohias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
oirculația neregulată a sângelui și mult.or altor bole, cari la tractare normală a medicu
lui se viudecă pr:n electricitate. — In cance'ari < mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, caripiețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-dne pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a prcba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis sS se 
co fu de cu aparatul „Voltau, de ore-ec „Oiasul- Volta11 atât în (icrn.ania cât și în Aust.ro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea orucei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi.

Prețul aparatului mare e 6 cor. 
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.

Expediție diu centra și locul do veixlnre

MULLER ALBERT, Budapesta,

Prețul aparatului mic e 4 eor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție forte slabă.
pentru țâră și streinătate e:
V, Stratin VADÂSZ 42 A E. 

colțul strada Kălmăn.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


