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Nux. Angenfeld & Emeric Les
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pelik Nachf., Anton Oppelik. 
In Budapesta la A. V. G-old- 
berger, Ekstein Bemat, luliu 
Leopold (VIL Erzsebet-korut).

PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifa 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 8-a o seriă 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta" iese infle-care $i.
Abcnamenie peniin Austro-Ungaiia: 
Pe un an 24 cor., pe șâsc luni 

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

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

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

Se prenumenl la tote ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brașov
Admtmstrațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 80. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor., pe ș6se luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
plar 10 bani. — Atftt abona
mentele căt și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 70. Brașov, Vineri 28 Martie (10 Aprilie). 1903.

Miniștrii unguresc! ia Viena.
En la amec|I a fost primit în 

audientă, la palatul din Viena, mi- 
nistrul-președinte Szell, care a făcut 
Majestății Sale un raport amenunțit 
asupra situatiunei politice și parla
mentare în Ungaria. Audiența a du
rat o oră întrăgă, der despre resul- 
tatul ei și despre propunerile, ce 
le-o fi făcut primul ministru monar- 
chului privitor lasoluțiunea încurcă
turilor, nu a transpirat până acuma 
nimic în public. E lesne de înțeles 
că de-oeamdată se păstreză în pri
vința acâsta cel mai mare secret.

Despre ceea ce s’a discutat în
tre Majestatea Sa și primul seu mi
nistru nu va fi avend cunoscință pănă 
acum nimeni altul, decât ministrul 
honvezilor, baronul Fejervary, care 
s’a presentat și el erl la palat, unde 
fu primit la brele 3 p. m. Probabil 
va mai fi informat despre acesta și 
contele Apponyi, care se află aseme
nea la Viena și a avut o convorbire 
cu ministru-președinte, după ce acesta 
s’a întors dela palat.

Este mai mult ca verosimil, că 
deocamdată audiența, de care vor
bim, nu va fi avut nici un resultat. 
Monarchul va fi luat deocamdată la 
cunoscință raportul primului minis
tru, și de sigur și-a reservat a răs
punde mai târc|iu, după ce va fi as
cultat și pe ministrul honvecjilor. Cu 
br. Fejervary Majestatea Sa a și 
convorbit, în audiența de după amec|I, 
timp îndelungat, de unde se pote 
conchide, că cestiunea proiectelor mi
litare este cea mai capitală dintre 
cele, despre cari se tratâză în mo
mentele de față.

Der ce ar fi și putut răspunde 
monarchul lui Szell, ca, după tote 
câte s’au petrecut și se petrec, se 
putem crede într’o soluțiune nor
mală a îneurcăturei, ce a provocat’o 
în Ungaria atitudinea stângei es- 
treme?

Nu putem se ne închipuim care 
ar fi modalitatea de a împăca inte
resele armatei cu pretensiunile opo- 
sițiunei obstrucționiste, seu de a afla, 
un espedient provisoric, prin care 
se se p6tă satisface măcar .în parte 
așa numitele postulate ale națiunei.

Ori cât de mare meșter ar fi 
d-1 Szell în născocirea de formule 
pentru aplanarea vremelnică de di
vergențe capitale, nu credem că va 
pute afla, nici chiar cu ajutorul con
telui Apponyi, formula potrivită pen
tru a mulcomi pe cei ce s’au res- 
vretit contra proiectelor militare și 
a încunjura ori-ce crisă, stând mai 
departe în fruntea guvernului.

Apetitul oposanților a crescut 
în proporțiunea, în care a crescut agi
tațiune i ce a. făcut’o în totă țâra în 
sinul poporului maghiar, și astăfli 
matadorii mișcării protestătore nu 
așteptă nici mai mult nici mai pu
țin, decât ca împăratul și regele să 
le facă pe voie și „să delăture tote 
contrastele ce despart dinastia de 
națiune11.

Astfel aranjatorul demonstra- 
țiunilor de stradă independiste, re

dactorul (jiarului „Magyarorszâg“ și 
deputatul Hollo, vorbind de urmă
rile audienței lui Szell, esclamă cu 
îngâmfare: „Nu vă temeți, revoluția 
nu va isbucni. Nici răsturnare nu va 
fi, nici casa Habsburgilor nu-o vom 
detrona. Așteptăm numai, așteptăm 
păn’ ce dinastia va ajunge la con
vingeri mai bune"...

E bine că domnii obstrucțio- 
niști arată, că se pot resemna și pot 
aștepta. De acăsta nici că vor scăpa. 
Vor trebui să aștepte și încă mult; 
pote se vor și convinge cu timpul, 
că nu mai merge așa de ușor a face 
„revoluții1' și „detronări" ca înainte 
cu 52 de ani, din care causă nici 
că esistă temeri în privința acăsta, 
cum crede d-1 Hollo.

Ori-ce ar face și ar întreprinde 
d-1 Szell, de va voi să guverneze 
mai departe și sub starea de ex 
lex, ori nu, limbagiul ce-1 folosesce 
„ Magyarorszag “ este și rămâne 
puțin basat în stările reale. Apar 
deci, împodobite cu floricele, se- 
riose și corăspunflătbre situațiunei nu
mai cuvintele: —„Nu facem alta, de 
cât a aștepta".

Procesul de pressă al
„Gazetei Transilvaniei".

Tergu-Mureșului, 8 Aprilie n.
— Raport special.—

Partea primă a raportului meu am 
încheiat’o arătând, că în sensul disposi- 
țiunii tribunalului s’au cetit mai întâiil în 
traducere autentică maghiară articolele 
încriminate, după care a urmat cetirea ace
lor părți din diarele maghiare „Bud. Hirl.“, 
„Magyarorszăg", Fuggetlen Magyarorszag", 
cari au fost alăturate de acusat la dosar 
cu ocasiunea investigațiunei și în cari s’a 
scris aprobător și s’a lăudat procederea că
pitanului polițienese din Timișora contra 
lui Gramer.

Procurorul : face propunerile sale 
cu privire la întrebările ce sunt a se adresa 
juraților și la cari aceștia vor ave să răs
pundă.

Apărătorul cere, ca întrebările se se 
întregescă conform disposițiunei §-lui 574 
din procedura penală, căci la cas contrar 
întrebările ar fi mance și agravante pen
tru acusat.

Acusatul declară, că se alătură și 
susține cererea apărătorului seu.

Tribunalul nu admite cererea apără
torului.

Întrebările, se stabilesc și tribunalul 
le comunică juraților. Ele sunt urmă- 
torele.:

1) Vinovat este acusatul Traian Pop, 
ca redactor responsabil, de delictul ațîțării 
la ură a naționalităților nemaghiare con
tra națiunei maghiare, comis prin artico
lul întitulat „Bspulsarea redactorului Cra
mer" publicat în Nr. 192 din 1902 al 
„Gazetei Transilvaniei" — da seu nu?

2) Vinovat este acusatul Traian Pop, 
ca redactor resposabil, de delictul ațîțării 
la uiă a naționalităților nemaghiare contra 
națiunei maghiare, comis prin articolul în
titulat „Cum a fost esecutat redactorul 
Cramer", publicat în Nr. 193 din 1902 al 
„Gazetei Transilvaniei" — da seu nu?

Presidentul citesce încă-odată între
bările și face atenți pe jurați, că la aces
tea sunt datori a răspunde după cea mai 

bună a lor judecată și consciință, nepreo
cupați și neînfluințațî de nimic altceva, 
dacât de ceea ce au audA în decursul de 
pănă acum al desbaterii.

Cu acâsta procedura de dovedire s’a 
declarat încheiată și ședința primă s’a în
chis, anunțându-se că ședința a doua se va 
începe la orele 3 p. m.

Ședința II.
Se desdhide la timpul fixat de pre

sident.
Presidentul în vită pe procuror să-și 

facă și să-și desfășure propunerile finale.

Revhisitorul procurorului.

Procurorul îngepe discursul seu di- 
când, că „regretă", că și noua sesiune a 
Curții cu jurați se introduce prin desba- 
terea unui proces de pressă, în care e 
vorba ârăși de agitațiune contra națiunei 
maghiare și a statului maghiar. Statul îm- 
părtășesce pe tote naționalitățile de scu
tul său și măsură tuturor cu „egală mă
sură". Acestui scut și la acest tratament 
egal se răspunde din partea naționalități
lor nemaghiare cu ingratitudinea și se face 
agitație contra așezămintelor statului și a 
autorităților, cari îl represents.

Apeleză la sentimenul patriotic ma
ghiar al juraților și le pune pe inimă să 
nu se lase amăgiți de nimic când e vorba 
de a respinge și pedepsi atacurile contra 
națiunei maghiare și contra statului ma
ghiar.

Adevărat — continuă procurorul — 
că în articolele încriminate nu se cuprind es- 
presiuni grosolane și vătăraătore la adresa 
națiunei maghiare, intențiunea acestor ar
ticole însă n’a fost alta, decât a ațîța la 
ură contra disposițiunilor și decisiunilor 
aduse de autorități în sferaflor de influență 
legală și a ațîța în contra pressei ma
ghiare, care făcând servicii maghiarismu
lui, apără'tot-odată și interesele de esis- 
tență ale statului. Prin acesta s’a făcut 
agitațiune contra națiunei maghiare.

Direcția și spiritul articolelor incri
minate a fost de a presenta procuratura 
regescă din Timișdra și pe căpitanul poli
țienesc ne acolo ca organe cari nu mă
sură egal dreptatea, cari nu stau în ser
viciul patriei, ci în serviciul națiunei ge
netice maghiare și cari abusând de pute
rea lor oficială nu servesc interesele ce
tățenilor. Acesta mai însâmnă, că guver
nul e presentat ca susțiind autorități, 
cari asupresc naționalitățile nemaghiare. 
Aici avem de a face deci și cu ațîțarea 
la ură a naționalităților contra autorităților 
statului.

Procurorul să încercă mai departe 
în diferite chipuri, fără a pute produce 
măcar un singur argument fie cât de slab, 
să facă pe jurați să credă în vinovăția acu- 
satului.

Se ocupă apoi cu Cramer, fost redactor 
al diarului „Deutsches Tgbltt fur Ungarn", 
din Timișdra, despre care dice, că dilnic a 
agitat contrajnațiunei maghiare. Pentru agi
tațiunile lui, Cramer a și fost condamnat 
și pedepsit de Curtea cu jurați din Timi
șdra, er căpitanul polițienesc al acelui 
oraș l’a espulsat de pe teritoriul orașului 
ca pe un individ periculos pentru pacea 
și liniștea publică. In articolele incrimi
nate Cramer a fost luat în apărare, de 
unde se vede că intenția lor a fost de a 
agita.

Procurorul apelâză în fine din nou 
la jurați și-i conjură să aducă un verdict 
condamnator, fiind-că nu e vorba în arti
colele incriminate de o critică îndreptățită, 
ci de agitațiune.

La atâta se reduce rechisitorul.
Presidentul dă cuvântul apărăto

rului.

Pledoaria apărătorului Simeon 
Damian,

On. Tribunal!
D-lor jurați 1

Când se tracteză de ondrea și liber
tatea omului, nu vorbele mari și late, nu 
frasele, spuse cu intențiune de a influința 
și a seduce sentimentul, ci faptele, dove- 
dile și argumentele pot fi singur dătătore 
de măsură la pronunțarea verdictului.

D-1 procuror a apelat la inimile 
d-vdstre, d-lor jurați, și a cerut ca să ju
decați după șdptele iniraei. Datoria d-vostră 
este cu totul alta, ea vă impune și vă 
obligă, ca amesurat jurământului ce l’ați 
depus, să judecați și să aduceți verdictul 
numai și numai pe basa faptelor și a do- 
vedilor produse în decursul pertractărei. 
Când legea a creat instituția Curții cu 
jurați, i-a indicat și marginile între cari 
se se misce activitatea și rolul ei din 
punct de vedere al dreptului și legalității, 
și deci nu pot cădâ aici în cumpănă sen
timentul și șdptele inimei. ci numai pro
bele și argumentele produse, cum am d<s 
în decursul pertractării.

Substratul acestui procese lipsit însă 
de ori-ce temeiu, el nici nu esistă de fapt. 
Articolele încriminate nu conțin decât 
simple reproducțiunî cronicare, cari nu 
involvă nici o agitațiune. Din causa acesta 
și tocmai pentru acâsta, on. d-n procuror 
n’a fost în stare a produce în rechisitorul 
său un singur argument măcar, decât nu
mai espresiuni sunătdre, menite a influința 
sentimentul și a aprinde pasiunile, lipsite de 
ori-ce fond și basă, dâr cari nu pot forma 
element de. judecare și nu pot să fie nor
mative în astfel de cașuri.

Decă d-vostră, d-lor jurați, veți ajpre- 
cia sine ira el studio articolele incriminate 
în întregimea lor așa cum au fost publi
cate în „Gazeta Transilvaniei", dăcă veți 
judeca asupra lucrului calm, serios și 
consciențios și veți combina după cea mai 
bună a d-vdstră convingere, neînfluințațî 
și neseduși de patimi de rassă, trebue să 
ajungeți la convingerea, că articolele nu 
conțin nici o agitațiune. D-1 procuror a 
credut, că va pută scdte vinovăția acusa- 
tului și că va pute stabili delictele agi- 
tațiunei, decă, după cum s’a făcut în actul 
de acusare, va smulge de ici de colo 
unele espresiuni, cari ca atari n’au înțeles.

S’a dis în rechisitoriu, că în artico
lele incriminate s’a făcut obiect de discu- 
siune și critică procederea căpitanului de 
poliție Bandl din Timișdra și a procuro
rului Goth de acolo, firesce în afacerea 
Cramer, și că prin acâsta s’ar fi intenționat 
de a presenta autoritățile statului ca duș
mane naționalităților, ca organe, cari nu 
măsură cu măsură egală.

Ei bine, a face obiect de discusiune 
procederea unui seu altui funcționar, nu 
însâmnă agitațiune, ci este o simplă apre- 
ciare a procederei respectivilor funcționari. 
Acestă apreciare — dâcă pretindem că 
trăim într’un stat constituțional-liberal 
— nu numai că este permisă, dâr este și 
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impusă și necesară. Funcționarii nu for- 
meză și nu pot forma naționalitatea ma
ghiară. Faptele si procedeurile lor, în 
esercițiul chiar al funcțiunei, pot fi criti
cate, funcționarii stau sub controlul gu
vernului, care guvern ar trebui să fie es- 
presiunea tuturor naționalităților, căci na
țiunea politică ungară, cum vă place a-o 
numi și cum o numesce și legea, o com
pun tdte naționalitățile patriei.

Ar fi deci un nonsens, decă criti
când — ceea-ce în cașul de față abia s’a 
întâmplat — procederea unui seu altui 
funcționar, să se admită că prin acesta 
se agită contra naționalității maghiare.

Ba admițând per nefas, că prin acea 
critică din articolele încriminate s’ar fi 
ofensat seu defăimat căpitanul orășenesc 
Bandl și procurorul Goth, ca persdne ofi- 
cidse, acesta ar constitui, după dreptul 
nostru penal, numai delictul ;de vătămare 
de ondre său calumnie; er procederea în- 
tr’un asemenea cas era, ca să se ceră împu
ternicire de la ministrul de justiție, ca 
procuratura să intenteze proces pentru 
aceste delicte, ceea-ce însă nu s’a întâm
plat, fiind-că înșiși funcționarii n’au aflat 
că articolii încriminați ar învolva astfel de 
delicte.

Vă întreb, prin ce s’a agitat adecă în 
articolele incriminate contra, naționalității 
maghiare? Prin cuvântul „brutală", cu 
care fu caracterisată procederea căpita
nului polițienesc din Timișora? Acest 
termin „brutală" vre să cjică, că față cu 
Cramer s’a procedat în mod cu totul ne
cruțător. Cuvântul „esecutat" din tilul 
celui de al doilea articol este întrebuințat 
numai în mod figurativ și însemnă, că 
față cu Cramer s’a procedat în mod su
mar.

Ce agitațiune pote găsi acusarea în 
aceste nevinovate espresiunî? Nicî atâta 
să nu fie permis, în marginele legale, a-se 
scrie și a se <jice când e vorba mai ales 
de un fapt și de o măsură aspră, cum a 
fost aceea a espulsării lui Cramer?

On. Tribunal!
D-lor jurați!

Noi Românii și pressa nostră națio
nalistă am fost și suntem tot-deuna conscii 
de ceea-ce treb'ue să fim. Noi nu agităm, 
nu conspirăm și nu trădăm, dâr nu putem 
tolera și nu ne putem pleca dinaintea așa 
disului curent al șovinismului maghiar 
dominant, care voesce a ne denega origi
nea, a ne suprima limba și naționalitatea, 
a ne pune piedici și a ne opri să ne des- 
voltăm pe cale firescă, după datinile și 
tradițiile ce le-am moștenit de la moși- 
stremoșii noștri. Acest șovinism este, care 
s’a combătut și în articolele incriminate 
ale „GazeteijTransilvaniei", diar românesc, 
care în decursul esistenței sale de peste 
65 de anî a păstrat în mod demn tot-dâuna 
obiectivitatea în cestiunile mari naționale.- 
Am combătut și combatem acest șovinism, 
care cu precugetare și în mod sistematic 
agită și hrănesce neînțelegerea și disen
siunile între diferitele naționalități ale 
patriei, semănă zizanii și ură, pentru-ca 
provocând lupta între doi, el, al treilea, 
să se bucure și să-șî tragă folosele pro
prii detestabile.

Noi Românii și pressa năstră suntem 
dilnic denunțați și învinuițî de cătră acest 
șovinism violent și .intolerant, și de pressa 
care stă în serviciul lui, că avem inten- 
țiunî răsturnătore de stat, că facem poli
tică daco-romanistă, ba că am urzi chiar 
comploturi și conspirațium secrete pentru 
realisarea acestor pretinse intențiunî. Am 
fost și suntem bănuițî, că adunăm tot felul 
de arme, pe carî le păstrăm prin locuri as
cunse. In urma denunțărilor și a sumuță- 
rilor acestui șovinism detestabil-, s’a făcut 
chiar posibil, ca autoritățile prin organele 
lor să întreprindă perchisițiuni prin podu
rile bisericelor, căutând după arme. Și ce 
au găsit la urmă? S’au convins și autori
tățile seduse de apucăturile abjecte ale 
șovinismului, că tote denunțările și afir- I 
mările lui sunt numai calomnii aruncate 
asupra nostră cu anumită intențiune rău-' 
voitdre, căci în loc de arme au aflat șo- i 
reci și lilieci.

Nu, d-lor, nu noi suntem ațîțătorii și 
primejduitorii esistenței statului, ci aceia, 
cari nu ne lasă a trăi în pace unii cu 
alții, aceia, cari în desvoltarea nostră văd 
un pericol pentru ajungerea scopului po
liticei lor eu adevărat primejdiose din 
punct de vedere al esistenței și viitorului 
acestui stat.

Pretindem, că trăim într’un stat li
beral constituțional,"a cărui principală ga
ranție ar trebui se fie libertatea pressei, 
fără deosebire de naționalitate, — er nu 
într’un stat polițienesc. Și decă așa ar fi, 
decă așa este într’adevăr, atunci eu am 
deplina convingere, că d-nii jurați, con
form chemării lor și a jurământului ce 
l’au depus, la întrebările de afirmativă 
vinovăție propuse de d-1 procuror vor 
răspunde negativ, căci un verdict afirma
tiv n’ar pute decât să compromită pretin
sul liberalism și constituționalism și s’ar 
compromite și libertatea pressei, care, cum 
am accentuat, este garanția principală a 
unui stat adevărat constituțional.

Noi Românii contribuim cu dare în 
sânge și bani la susținerea statului. Pre
tindem prin urmare, ca pe lângă obliga- 
mente egale să avem și drepturi egale, 
și perhorescăm din suflet șovinismul, care 
intenționeză denegarea originei ndstre, a 
drepturilor ndstre străbune și a desvoltă- 
rii nostre naționale pe punga și suddrea 
nostră — căci statul și alt-fel nu contri- 
bue cu nimic în acâstă privință pen
tru noi.

Am venit aici în deplina consciință 
a nevinovăției. Nu ne-ain folosit de mij- 
Idce prin carî să abatem răspunderea de 
la noi. Nu căutăm decât dreptatea și ade
vărul și, repet, combatem șovinismul des- 
creerat, care chiar în interesul bine înțe
les al naționalității maghiare și al statu
lui, este în urmăririle sale de cea mai 
mare stricăciune.

Așteptăm, deci, cu consciință liniș
tită verdictul, — orî-cum ar suna el. Drep
tatea imparțială pretinde în mod impera
tiv, ca verdictul să fie negativ.

Mesagiul român.
Sâmbătă în ‘22 Martie st. v. s’a închis 

sesiunea actuală a Corpurilor legiuitore 
române. Președintele consiliului D. Sturdza 
a dat cetire Mesagiului regelui Carol con
trasemnat de toți miniștri, care îl lăsăm 
să urmeze :

Sesiunea Corpurilor Legiuităre, care 
se închide astădl, a fost una din cele mai 
rodnice și folositdre pentru țeră.

însănătoșirea financelor Statului la 
care domniile vostre în unire cu guvernul 
Meu ațî lucrat din cea dintâiu întrunire a 
acestei legislațiuni cu o stăruință neobo
sită, a dat resultatele cele mai satisfăcă- 
tdre. Reducând cheltuielele Statului într’o 
măsură dreptă, s’a stins deficitul budgetar, 
s’a aședat budgetul Statului pe basa ex
cedentelor, s’a restabilit creditul țărei pe 
temelii statornice și s’a consolidat împru
mutul provisoriu de 175 milione.

Preocuparea domniilor vostre s’a în
tins însă mai departe, la asigurarea vii
torului;—Ați votat chiar la începutul se- 
siunei al treilea budget redus, spre a se 
menține neclintit echilibrul în cheltuelile 
Statului; — Ați supus legea comptabdi- 
tăței generale unei amănunțite revisiuni 
în scop de a asigura o regulată și chib
zuită mânuire a banilor publici ; — Ațî 
acordat cheltuelile necesare pentru întă
rirea și desvoltarea țărei, nu prin emisiuni 
de rentă, ci prin întrebuințarea prudentă 
a excedentului anului 1901—1902, dând 
prima sumă din acest excedent pentru 
ridicarea monumentului Independenței, ca 
un prinos adus actelor mari patriotice de- 
săvîrșite acum un pătrar de veac.

Domnilor Senatori,
Domnilor Deputațl,

Grijea cea mare, care cu drept cu
vânt ne cuprindea pe toți, liniștindu-se, 
ați început a vă ocupa, nu cu mai pu
țină rîvnă, de îmbunătățirile de adus în 
administrație și de îndeplinirea nevoilor 
publice celor mai urgente.

In acestă privire ați desăvîrșit o re
formă importantă — desființarea acci- 
selor și înființarea fondului comunal, ri
dicând piedecile ce se opuneau libe
rei desvoltări a intereselor economice ale 
tărei.

Prelungirea privilegiului creditelor 
funciare va întări încă mai mult aceste 
mari instituțiuni naționale, cari își vor 
esercita și de aci înainte influența lor 
bine-făcătăre asupra proprietăței funciare.

Prin legea Băncilor populare și a 
Casei lor centrale ați creat un instrument 
puternic de ridicare și de înavuțire a po- 
pulațiunilor rurale, liberându-le de cămă
tărie, înlesnindu-le mijlăce bănesci eftine 
și dându-le putința de a depune și a acu
mula economiile lor.

Legea care autorisă întrebuințarea 
fondului epizootie, nu numai pentru a 
stîrpi, ci și pentru a lua măsuri preven
tive în contra bălelor epidemice, va aduce 
folăse necontestabile agriculturei și ne va 
pune în viitor la adăpost de pierderile ce 
am suferit pănă acum.

Legea poliției generale a Statului și 
sporirea jandarmeriei sunt măsuri să- 
nOtdse, cari deschid calea reformelor tre- 
buinciose în organisarea năstră adminis
trativă.

Reformarea procedure! electorale, a- 
vând de țel a garanta secretul votului, 
prescris de Constitnțiune, este menită a 
îndulci și vieța nostră publică, depărtând 
de la alegeri apucăturile nelegale și vio
lente nepotrivite cu cerințele desvoltărei 
pacinice ale Statului nostru, aducând tot- 
de-odată aminte cetățenilor, că în unire 
stă puterea și că viitorul nu se păte asi
gura, decât prin munca consciințiosă 
și comună a tuturor forțelor vitale ale 
poporului.

Convențiunea dintre România și Aus- 
tro-Ungaria, care, dimpreună cu conven- 
țiunile analoge jncheiate mai înainte cu 
Rusia, Bulgaria și Serbia, asigură un re
gim uniform al pescăriilor Dunărei de la 
Mare pănă dincolo de Pressburg, consti- 
tue un progres însemnat în stabilirea re- 
lațiunilor de bună vecinătate între țările 
țărmurene ale marelui fluviu internațio
nal; er prin adesiunea nostră la Conven
țiunea de la Berna, pentru unitatea tech- 
nică a căilor ferate, am strîns încă mai 
mult legăturile rețelei nostre de căi fe
rate cu acea a Europei întregi.

Regulându-se în mod rațional Co
mandamentele marilor unități tactice și 
mărindu-se câmpurile de esercițiu ale ar
matei, s’a dat putința de a-se introduce 
instrucțiunea practică a corpurilor de trupă 
din diferite arme în tot cursul anului. O 
influență binefăcătore asupra spiritului ar
matei, vor ave fără îndoielă disposițiu- 
nile legei posițiunei ofițerilor, având de 
scop a reaminti datoria ofițerului de a-se 
menține timp cât se pote mai îndelungat, 
destoinic trupesce și sufletesce pentru ser
viciul ostășesc. Prin legea împroprietărirei 
soldaților și gradelor inferioie, cari au luat 
parte la răsboiul din 1877 —1878, s’a dat 
un nou îndemn fiilor țărei, ca se apere cu 
căldură moșia strămoșâscă.

In cursul acestei sesiuni ați mai vo
tat un mare număr de legi menite a în
tări încă și mai mult situațiunea finan
ciară, precum și a îmbunătăți diferite ra- 
mure de administrațiune.

In fine Mesagiul mulțumesce pentru 
sprijinul și ajutorul dat guvernului, și 
declară închisă sesiunea.

Resboiu inevitabil in Orient. 
Diarul, „l'Independance Belge“, publică o 
notă în buletinul său extern, prin care 
dice, că lumea politică este convinsă, că 
în EuroDa un răsboiu în Orient este ine
vitabil, așa că toți se ocupă de cifrele 
forțelor militare, care s’ar afla față în față 
în momentul unui conflict. Astfel, dice 
„L’ Ind. Beige", „Kreuz Zeitung" publică 
un studiu complect și documentat relativ 
la armatele din România, Grecia, Sârbia, 
Bulgaria și Muntenegru.

Muntenegrul are în timp de răsboiil 
38-000 soldați cu 30.000 puști oferite de 
Țar. Serbia are un efectiv de răsboiu de 
150.000 ămem, însă nu pote pune sub 
arme decât 125 — 130 mii de soldați.

Tot atâta va pute da și Bulgaria. 
Oele-l’alte state cari ar pute fi puse față 
în față cu Serbia, Bulgaria și Munte
negru în cas de răsboiu sunt Grecia și 
România.

Grecia n’a putut încă să se reculegă, 
astfel că reorganisarea armatei nu a fost 
realisată. In 1897 Grecia nu a putut pune 
pe picior de răsboiii mai mult de 50—60 
mii de dmeni, deși efectivul ei era de 
162.000. Cu astfel de forțe Grecia nu și-ar 
pute formula pretențiile în cas de con
flict.

Trecând la România diarul dice: „In 
ceea-ce privesce România cifrele sunt mut1 
mai seriose. Efectivul de resboiă indică 
170-000 Omeni și 50.000 milițieni, toți con
venabil înarmați".

Aceste cifre arată, că un conflict în 
Balcani ar pută lua o desvoltare conside
rabilă și ar pute lesne turbura pacea ge
nerală.

0 interesantă corespondență.
i.

iScrisorea lai Hoitsy și răspunsul lui Hasse.)

D-1 Paul Hoitsy, cunoscutul autor al 
cărții „Nagy Magyarorszâg", a adresat din 
Haraszti (lângă Budapesta) profesorului 
Hasse din Lipsea o scrisore drept răspuns 
la interpelația, pe care acesta a facut’o 
în „Reichstag“-ul din Berlin.

D-1 Hoitsy asigură pe Hasse, că el 
nu-i uresce pe Germani și că a studiat 
chiar trei semestre la universitatea din 
Berlin. (Considerând scurțimea timpului 
petrecut la acea universitate, d. Hoitsy 
scrie binișor nemțesce — Red.) Mai de
parte spune d. Hoisty, că străbunii Ma
ghiarilor au fost în tot-deuna pe partea 
Germanilor și a culture! apusene, de câte 
ori era vr’o luptă decisivă între Germa
nism și Slavism. Chiar și Arpad încă a 
venit în Ungaria ca aliat al lui Arnulf de 
Bavaria. Apoi la Marchfeld tot armele 
ungurescl au eluptat victoria pentru Ru
dolf.

Când a amintit Hasse despre cartea 
lui Hoitsy în interpelația sa — dice d. 
Hoitsy — a fost nedrept nu numai față 
cu dânsul, ci și față cu compatrioții săi, 
de fire ce nu este adevărat, că compatrio
ții lui Hoitsy ar urî pe Germani. Adevă
rul este, că o parte din ei îi urăsc pe 
Austriacl, fiind-că în tot-deuna au căutat 
să asuprâscă națiunea, se nimicescă inde
pendența țării și să facă imposibilă cul
tura națională.

In ceea ce privesce pe Sașii din 
Ardeal — continuă d. Hoisty — naționa
litatea acesta s’a bucurat în trecut de 
mari privilegii, pe cari le-a perdut cu 
ocasiunea proclamării egalității. Primarul 
din Brașov avea dreptul să bată monedă 
eu efigia proprie a lui. Privilegiile acestea 
se înțelege că s’au abrogat odată cu ce
lelalte privilegii, acesta însă nu dovedesce 
ură contra Sașilor.

Hoitsy își termină scrisărea cu ur- 
mătorele cuvinte :

„E regretabil însă un lucru. In Ger
mania nu sunt ascultate de cât plângerile, 
și lumea crede, că aici se face o nedrep
tate, pe când în realitate nu este vorba, 
de cât de perderea privilegiilor.

„Germanii ne-ar obliga la recunos- 
cință, dâcă s’ar convinge înșiși de rapor
turile Sașilor din Transilvania, cum a 
făcut altă-dată Wirchov. Acum v'am fă
cut atent, prea stimate domnule, la erorea 
d-vostră. Presupun despre d-vostră, că 
sunteți un om cinstit, un German cum se 
cade, așa cum mi-1 închipuesc eu pe Ger
man. Atunci veți sci, cum să îndreptați 
nedreptatea, ce ați făcut'o de sigur invo
luntar. Decă însă mă void fi înșelat în 
presupunerea mea, — atunci totă aface
rea nu mă mai privesce.

Cu deosebită stimă
ss) Paul Hoitsy, 

autorul cărții „Ungaria Mare":

Răspunsul lui Hasse îl vom publica 
în alt număr.

Chestiuni agrare.
— Urmare. —

In Francia, unde marea revoluțiune 
francesă a șters iobăgia, monopolurile și tbte 
drepturile și beneficiile feudale, după o 
sută de ani —o constată autorii francesi în- 
și-și ca Leonce de Lavergne, Molinari și 
alții — că mica proprietate și micii culti
vatori s’au sporit în număr mult mai 
puțin, decât și-au închipuit autorii legilor.

In Francia chiar împroprietărirea nu 
s’a făcut prin o deposedare în massă a 
proprietarilor. După stingerea revoluțiunei 
în timpul lui Napoleon 1 și al lui Ludovic 
al XVIII statul frances a restituit mare 
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parte din bunurile confiscate familiilor 
emigranților seu urmașilor lor în natură, 
er din cele vândute ca bunuri naționale 
în valore de 1 miliard și 297 milione de 
franci statul a plătit moștenitorilor celor 
deposedați o desdaunare în bani de 1 mi
liard și 197 milione de franci.

De aceea Tocqueville putu se dică 
că revoluțiunea nu a creat mica proprie
tate, ci a emancipat’o numai de angarale, 
er Mollinari dice, că numărul micilor cul
tivatori din Francia a remas cam același 
care a fost și înainte de revoluțiune.

Starea materială a țăranului de acolo 
însă s’a deteriorat mult prin perderea a 
diferite avantagii și beneficii pe cari le 
avea ca servituti la proprietarul lor și în 
devălmășie cu el la pășune și în pădure 
fără de nici o restricțiune, după care el 
și putea țină adesea un număr nelimitat 
de vite. Chiar și numai prin segregarea și 
delimitarea pășunei comune el a perdut 
enorm de mult.

E. Deschanel dice: Dreptul de pășu- 
nat este un ajutor fdrte însemnat pentru 
o sumedenie de mioi cultivatori, codași, 
toporașî, cioclașî, cari nu sunt în stare 
să-și țină o vită pe ogdrele lor proprii și 
cu fânul produs, der le pot ține și nutri 
destul de bine 6—7 luni de dile în an pe 
ogdrele sterpe și locurile lăsate în păra- 
■gină. Nu era sat în care și cel care nu 
avea de loc proprietate se nu-și țină o 
văcuță două, ori 5—6 oi, și un cal la pă
șunea comună.

Acest număr de vite a căror între
ținere pe el nu-1 costă aprope nimic îj 
oferă însă laptele, untul și brânza pentru 
hrana lui și a familiei și lâna pentru îm
brăcăminte și-i mai rămânea pe de-asupra 
și gunoiul, pe care îl putea întrebuința la 
îngrășarea țarinelor proprii, orî eventual 
îl putea vinde. Totuși astăcji unde s’a să
vârșit împărțirea pășunei comunale, la 
mica întindere ce a căpătat fie-care din 
ea, țăranul a eșit mult mai slăbit decât 
înainte, unde întinderea mare a pășunei 
conjunale îi permitea să țină un număr 
mare de vite, a căror contingent îi ofe
rea lui tot-deuna un razim sigur în t<5te 
năcazurile sale.

Legislațiunile francese de mai târdiu 
au interdis spargerea pășunilor comunale, 
der au permis în anumite cașuri vândarea 
lor de veci la particulari. Adi față de 
4’/2 milione hectare de pășuni comunale 
Francia mai posede ll 2/2 milion hectare de 
pământuri comune în indivisiune, cari 
însă sunt depreciate și se vend numai cu 
jumătate prețul, decât cele particulare: 
1500 franci în loc de 3000 hectarul.

») Procesul memorandului s’a ținut la 1894, 
d-1 Pop n’a fost acusat în acel proces. Dânsul a 
fost înse condamnat într’un proces de pressă în 
August 1890 la Curtea cu jurați din Clușiti. Ero- 
rea acâsta a actului de acusare a fost rectificată 
cu ocasiunea procesului de Luni de cătră d-1 ad
vocat S. Damianu. — Red.

2) In numitul pasagiu se citeză apelul mai 
multor cetățeni din Timișora, cari luându-șl în
demn de la Apponyi, care atunci de curînd disese 
la vîrșeț: „in contra otrăvitorilor e la -oc lupta pănă 
la cuțit11, apelezi la concetățenii din Timișora se 
nu între în localurile, unde se află „D. T. f. U.“ 
cu următorele cuvinte: „A sosit timpul, ca să luăm 
lupta pănă la cuțit pentru apărarea nostră... Tre
bue se declarăm, că nu vom mai întră în cafene
lele, unde se abondză „D. T. f. TJ.“ etc. - Red.

3) Actul de acusare încrimineză numai acest
pasagiă. In original însă pasagiul se sfîrșesce așa:
„...deca va fi necesar", esclamă una din foile ar-
chișoviniste din Budapesta". — Citatul era luat
din „Fiiggetlen Magyarorszag". — t i l.

Prin împărțirea și spargerea pășuni
lor comunale însă s’a întins agricultura și 
s’a mărit producțiunea locală, ba s’a per
fecționat și ameliorat mult din ceea-ce 
era înainte, der nu și bunăstarea poporu
lui, căci economia de vite a scădut. Fran- 
cesii au însă puțini copii — de obiceiu 2 
și sporul populațiunei este unul din cele 
mai mici, de unde aici cheltuielile unei 
familii de țăran nu pot fi mari.

Venitul anual al unei familii de ță
rani ghiaburî de acolo proprietari mijlo
cași cu 20 ha proprietate este: 80 hl de 
bucate a 15 franci = 1200 franci; din vân
darea de vite și producte animalice 500 
fr. — în total 1700 franci. Cheltuelile: 
Simbria unui argat cu anul 350 fr.; mân
carea lui 350 fr. doi secerători 100 fr. 
Contribuții și asigurări 150 fr. Semînța 

:8 hl de bucate â 15 fr. = 80 fr., repara
turi, diverse, potcovit, ferar, lemnar etc. 
'80 fr. — 1150 franci. Rămâne beneficiu 
net pentru proprietarul cu 20 ha=40 jug. 
550 franci din care să trăiesă și să se îm
brace el cu femeia și 2 copii ai săi și 
.acopere tiîte cheltuielile ce se ivesc, bi
serica, școla, medicamente, medic, seu 
câte 137 lei 50 bani pe an de personă seu 
'38 bani (centime) pe di.

Vin se produce numai pentru tre
buințele casei; fânul și paiele se dă Ia 
vite er din vândarea de paseri se acopere 
cheltuelile mărunte ale casei — sare, pi
per, oțet etc.

Actul de acusare
în procesul de pressă al „Gazetei Transilvaniei*.

Nr. 539/1903.
k. u.

D-Sale Domnului judecător de ins
trucție

în T.- Mureșului.

Procuratura regescă din T.-Mureșului 
contra lui Traian Pop, născut în Șard 
(corn. Alba inf.) la 1864, domiciliat în 
Brașov, de religia gr. cat., căsătorit, tată 
a trei copii, redactor al foiei politice coti
diene „Gazeta Transilvaniei", fără avere, 
care a mai fost pedepsit pentru agitație 
contra națiunei maghiare (în procesul me
morandului) la 1 an închisore de stat în 
1889 de cătră tribunalul din Clușiu,1) ridică 
acusare înaintea tribunalului reg. din T. 
Mureșului în basa §. 172 din c. p. pe mo
tiv că în calitate de redactor a ațițat 
naționalitățile nemaghiare la ură contra, 
națiunei maghiare, — delict prevădut în §. 
172 al. 2. a codului penal, pentru urmă- 
tdrele fapte :

1) Pentru faptul, că în numărul 192 
de la 16 Septemvrie a diarului politic 
cotidian, „Gazeta Transilvaniei", ce apare 
la Brașov, sub redacția responsabilă a lui, 
a publicat un articol cu titlul „Expulsa- 
rea redactorului Cramer* cu următorul 
conținut:

„Am semnalat deja, că oficiul poli
țienesc din Timișora a espulsat de pe te
ritoriul acelui oraș pe Alvin Cramer, re
dactorul diarului german timișorean „Deu
tsches Tagblatt fiir Ungarn".

„Măsura acesta brutală a produs 
estraordinară satisfacție în cercurile șovi- 
niste maghiare și foile ungurescl aprobă 
și laudă procederea căpitanului polițienesc 
din Timișora".

„Intr’aceea procuratura din Timișora 
a ținut să dea și din parte-i o lovitură 
bietului Cramer. La ordinul procurorului 
Goth Ferencz, redactorul Alvin Cramer a 
fost deținut Vineri la 4 ore d m.“

Apoi citând discursul lui Apponyi 
ținut la Verșeț.'-’) continuă cu următorele 
espresiuni:

„Etă pănă unde a degenerat cultul 
șovinismului și ce fel de rdde produce el 
astădi. Diaristica maghiară saltă și se ve- 
selesce, că prima măsură pentru înfrân
gerea „agitatorilor" din sînul naționalită
ților s’a luat deja. „Rămâne ca după 
esemplul poliției din Timișora să procedă 
și celelalte orașe".3 * * * *)

2) Pentru faptul, că în numărul 193 
de la 17 Septemvrie a foiei cotidiane po
litice din Brașov „Gaz. Trans." ce apare 
sub răspunderea sa, a publicat articolul 
„Cum a fost esecutat redactorul Cramer ?* 
în care se cuprinde delictul prevădut în 
§. 172 al. 2 a codului penal în titlul arti
colului și în următorul conținut:

„Seim, că redactorul diarului „Deu
tsches Tagbl. fiir Ungarn" din Timișdra, 
Alvin Cramer, a fost — într’un mod pănă 
acum ne mai pomenit în țera ungurescă 
— espulsat din orașul Timișora, cu tote 
că e supus ungar, născut și domiciliat la 
Bistriță, și cu tote că n’a comis nimic ce 
l’ar pune în rândul personelor periculose 
obștei, în cât să potă fi espulsat din lo
calitate după regulamentul escortărei.

Trebue ss intereseze pe ori-ce om, 
care ține la libertatea individuală și de 
pressă, în ce mod a motivat primul căpi
tan al orașului Timișora decisul său de la 
11 Septemvrie a. c., prin care l’a espul
sat pe Cramer și l’a eschis pentru tot- 
deuna din Timișora".

Și descriind motivele decisiunei că
pitanului de poliție și agitația invocată 
de căpitan și produsă prin ațîțările lui 
Cramer, prin următorele espresiuni: i r

„Aici „D. T. f. U." face observarea, 
că numai foile jidovesc! din Timișora pro
duc prin ațîțările lor o astfel de irițațiune, 
decă esistă, er poliția nici habar nu le 
are". SCIR1LE DILE1.

27 Martie v.

f Vincențiu Visoina. Eri ni-s’a îna
poiat numărul de Luni adresat la Orăștie 
pe numele lui Vincențiu Visoina locot.- 
colonel. Pe bandă era lipită o țidulă cu 
inscripția: „Meghalt—Decedi*. Nu ne cre
deam ochilor, căci îl sciam voinic. Și to
tuși trista veste se adeveresce. Locot.-colon. 
Visoina a repausat Vineri în 3 Apr., în etate 
de 55 ani, și a fost înmormântat Luni în 6 
Aprilie. „Activitatea" din Orăștie scrie, 
că regretatul ofițer superior a avut înmor
mântare frumdsă. A pontificat protopopul 
Domșa, asistat de capelanul militar Broju 
și încă de un preot. Părintele Broju a 
ținut cuvântarea funebrală. -— Era soldat 
bun repausatul și Român bun. De câte 
ori reînoia abonamentul, nici-odată nu 
omitea a scrie pe dosul cuponului un cu
vânt de îmbărbătare. II jălesce soția și o 
copilită, precum și toți cei ce l’au cu
noscut. — Dumnezeu se-1 odihnescă în 
păce !

Pentru masa» studenților români 
din Brașov au întrat: de la „Economia* 
asociațiune de păstrare din Lugoșiii cor. 
10, „Sebeșiana“ institut de credit și eco
nomii la Sas-Sebeș cor. 25. Primescă ma- 
rinimoșii donatori cele mai căldurose mul- 
țămite. — Direcțiunea șcdlelor medii gr. 
or. române.

Regele Eduard VII în Italia. Din 
sursa oficială se comunică din Roma, că 
regele Eduard al Vll-lea al Angliei va 
sosi în capitala Italiei la 27 Aprilie. Visita 
suveranilor va țină patru <Jile, când vor 
ave loc mari serbări în onorea sa. Re
gele va locui în Quirinal în apartamentele 
Reginei Margareta. In sera de 9 Aprilie 
va ave loc la Operă o representație de 
gală. Se va cânta „Tosca" cu renumita 
divă română d-na Darelee. După repre
sentație va fi o mare recepție la Quirinal.

Promoție. Ni-se scrie: D-1 Eugen 
Chelner a fost promovat Sâmbătă în 4 
Aprilie, la universitatea din Clușiti, la 
gradul de doctor în sciințele juridice.

Primarul Clușiului și statua lui 
Matia. In diua de 6 Aprilie o deputațiune 
compusă din 10 membri, având în frunte 
pe primarul Szvacsina, s’a presentat la 
sculptorul I. Fadrusz în Budapesta cu 
diploma în care se cuprinde numirea ar
tistului de cetățen de onore al Glușiului. In 
discursul pronunțat de Szvacsina se cu
prinde următorul pasagiu:

Căci noi în statua lui Matia nu vedem nu
mai podoba pieței nostre și concepțiunea artistică, 
ci vedem un triumf al idrii naționale maghiare. 
Deorece statua regelui Matia vestesce lumei, că 
națiunea maghiară, care cinstesce dreptatea, ca pe 
cea mai. sublimă virtute regală, atât în viața sa 
constituțională, cât și în distribuirea drepturilor, 
nici odată n’a urmat și nu pote urma alt prin
cipiu nici față cu naționalitățile cari trăesc împreună 
cu ea în acesta patrie, de cât principiul dreptății1' (!J

Populația județului Tulcea. După 
datele oficiale, jud. Tulcea are o populație 
de 127,081 suflete, dintre cari Români: 
46,226, Bulgari 27,139, Ruși 14,719, Lipo-[ 
veni 14,090, Greci 4,805, Nemți 4,506, Gă- I 
găuți 4,166, Turci 3,218, Jidovi 3,174, Tă
tari 735, Țigani creștini 1.414, Armeni 
966, Italieni 891, Țigani turcesc! 324, Slo
vaci 376, Albanesi 250, austro-ungari 
166, Montenegreni 142, Englesi 47, Poloni 
35, Frances! 19, Danesi 9, Cehi 2, Sârb 
1, Spaniol 1.

Panoramă. Pe locul viran de lângă 
promenada Rudolf s’a stabilit de câtva 
timp o panoramă, unde se află expuse 
vederi și scene interesante ca: Catastrofa 
din Martinica, Atentatul asupra împără
tesei, Trecerea Englesilor peste rîul Tu- 
gela, Expediția austriacă la polul nordic, 
înmormântarea regelui Milan, Lupta de 
tauri, Ierusalimul pe timpul lui Isus și 

restignirea etc. Prețul de întrare a se 
vedâ pe afișe.

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 frumose zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner .ies cele mai fru- 
rnose flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauther sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

abonam^
LA

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

se deschide nou abonament, la care invităm 
pe toți amicii și sprijinitorii foiei ndstre.

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

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

ItBwiSțăsafiKă grnMică.
(Fine);

Ddmnele : Polexinovics Lajos, Fischer, 
Dr. Lurtz, Baczoni, Grbek, Kertsch, Pap, 
Nemes Tini, Dr. Mureșianu, Borbat Odon, 
Gusbeth, Vlaicu, Lassel, Litschken, Fabri- 
cius Josef, Dr. Jekel Fr., Konopaszek, Dr. 
Baiulescu, Arzt Mihaly, Tschukli, Dr. Bra- 
novaezky, Dr. Pavelka, Kelemen Ferencz, 
Rombauer, Bidu, Mayer Mary. Mutzig, Dr. 
Kovăcs. Jekelius, Bajer, Tihamer, Dușoiu, 
Eisner Adolf, Jako Pal, Stam, Baiulescu, 
Lazar Gerd, Kocsinsky Paula, Lurtz Lotte, 
Keveresan, Drechsler Roza, Fiala Amalia, 
Wolf Gyula, Hiemesch Ferencz, Dajbukat 
Gabi. Hertes F. C. Heshaimer Helen, Litsch- 
ken, Wohlbaum, Mihalovits, Safrano, Neu- 
stădter Julia, Kiraly Lajos, Schmutzler 
Ida, Bartl major, Brennerberg, Kopanitsch, 
Odom ved. Genes Istv., Vestemean, Or
ban F., Irk Karoly, Dr. Fabricius, Porr H, 
Schreiber Johana, Czell Elisa, Jeszenszky 
Istv., Dr. Czell W., Czell Rosa, Servațius 
Ana, Mayer Luisa, Fischer Luisa, Litschauer 
Horger Antal, Nedoina Adele, Steinhardt, 
Werzar Antal, Vadasz Ambrus, Neustăd- 
ter Rosa, Aronsohn H., Dr. Hantz Mihaly, 
Contele Lazar Istvan, Pecsy Arpad, Konya 
Iulcsa, Zoltan Gaspar, Depner, Zakarias 
Marton, Potscha, Stănescu, Molnar C., 
Forder Sendor, lano Lajos, Albach, Izay 
Antal, Sabadeanu, Taflic Emilia, Karacsoni 
Anuska, Albert Emilia, Adler Jakob, Schnell 
K.. Fischer Sarau, Gmeiner Iulia, Heyden- 
raich Maria, Szabo Sandor, Adler- Ernst, 
Skita Mihaly, Scher Mat.ild, Roll Otto, Du- 
șoiu, Flug, Venus Leontin, Kobitsch A , 
Szentpeteri Marton, Laszlo Endre, Bancs 
Emi), Thomas Hermin, Hesshaimer Adolf, 
contele Teleki Domokos, baronesa Miiius, 
Czell Fr.

Primescă onorații contribuențl mul- 
țămirea comitetului, tot odată comitetul 
îșl esprimă mulțămirea tuturor acelora, 
cart și-au dat concursul la serată și oste- 
nela pentru-ca reușita să fie deplină.

s. s. Sănek,
secretar.ULTIME SC1RI.

Paris, 8 Aprilie. Camera a anu
lat mandatul lui Syveton, deputat 
naționalist, cu 281 voturi contra 228. 
— In afacerea Dreyfus s’a primit 
moțiunea lui Chapins, de a trece la 
ordinea cjilei asupra inițiativei lui 
Jaures.

Constantinopoî, 9 Aprilie. P6rta 
informată despre planul comitetelor 
macedonene, de a pune dinamită la 
magazinele militare și de a jefui de
positele de arme, va, apela la spri
jin internațional spre a împedeca im
portarea de dinamită.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Representanța generală

societate de asigurarea vieței în Londra, 

dela 8 Aprilie mi se mai află 
la Domnul Heinrich Zikeli decât în 
Strada negră nr. 9, etajul I, 
unde ae dau tote informațiile nece
sare și premiile de asigurare tot acolo 
se plătesc 2—3(924)

Cursul la bursa din Viena,
Din 8 Aprilie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4% . . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 3%% • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare 3'/2°/0 . . • 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 
Impr. ung. cu premii....................
LosurI
Renta 
Renta 
Renta 
Rente
LosurI din 1860..................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară .

pentru reg. Tisei și Seghedin 
de hârtie austr..................
de argint austr..................
de aur austr.......................
austr. 4"/0 de corone .

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei11 

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

12166
99.50
92.60
99.35
99.25
94.05
99.25

201.—
157.--
100.70
100.50
121.80
101.20
154.10
16.—

| Acții de-ale Băncei ung. de credit. 718.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 672 25
NapoleondorI.......................................19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.97’/2
London vista.............................. 23,98'/2
Paris vista.......................................... 95.35
Note italiene..................................... 95.30

Cursul pieței Brașov.
Din 9 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Oump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 1S.70 „ 18.80
Napoleond’orl. fl 19.04 „ 19.08
Galbeni n 11.20 „ 11.30
Mărci germane n 117.- „ 111.08
Scris fonc.Albina 5% 101. - „ 102-
Ruble Rusesci — n •

OOOOCXXKXXXKSOOOO 

pentru sesouul de primăvară 

” au sosii

novități de haine 
pentru bărbați, copii și băețî, bune 
și ieftine la

B. ASCHER,
Strada Fei'țîî Hir. SI.

VZ
<1_________________________________________________________

| Ocasierară!!
Forte ieftine!

II 400 obiecte, numai cu fi. 1.90.
1 ciasornic care merge precis 36 ore 

| cu minutar, garanție 3 ani. 1 porte 
I inonais, 1 ine! cu pietri imit, pentru 
I bărbați, 1 briceag, un ac de cravată, 
| 1 ga nitură constând jin manjete, gu- 
fl. fire și nasturi, 1 oglindă de buzunar, 
! 5 obiecte cornii e 1 călimăr de nicăl. 
U 25 cărți de coresp. 1 'broșe eleg. de

dame, 1 păreche uutonl brilant simill,
I 1 Album cu 36 chipuri și 300 obiecte 
J gratis, folositore în casă.
II Se pot procura cu rambursă cu fl 1.90

Dela Wiener central ITiederlage
Pink. Lwstj Krakau nr. 70

NB. Pentru ce nu convine, să reîntorc banii.

£ 'SI

1 Hi
s
£0 £

^1
SI s @9
lloli

DE VENDARE. . |
Casele fără sarcini de sub nr. 20 din Cacova de sus, Brașov |g 

(Scheiu), cu grădini mari și intravilane, sunt de venijare din [jȘ 
mână liberă, pe lângă bani gata. — Edificiurile sunt în stare [țr^ 
bună, cărora aparțin 12 locuințe deosebite, cari pot fi închiriate. [Djț 
Intre locuințe se află și o prăvălie bine cercetată. Grădină 
de pbme estindu-se spre munte, are un aspect forte frumos și [ig 
plăcut asupra orașului întreg și asupra munților din prejur, |^J 
asemenea așpect are și o parte a locuințelor. Imediat lângă 

Apaductul e înaintea 
stradă e îna-

casă se află și o grădinuță cu flori, 
casei și e introdus parte și în casă, luminăția de 
intea porții.

Acest edificiu aducea înainte cu 2 ani. până 
proprietar singur îl manipula un venit anual de 
corone din închiriere.

Deslușiri mai detaiate se pot primi acolo dela Ddmna ved. 
Tbriîk, er’ ofertele se se adreseze direct vencțetorului

Terîik £tyula, 
farmacist în Temes-Iiubin.

când fostul 
aprbpe 2000

1—10.(925)

€Jatal6ge

MUSICALE
pexitrm:

Clavir,
Harmonieum
Vsoîsnă

Cello
Ziiherâ

Kammermusik
Orchesfră

Citară
Cântece
Humoristice
Choruri

Duetie, TerzeHe
Opuri de studii 

etc. etc. triixiîte 

-= gratis =- 
și franco.

Otto Maass
Musikve< lug u. '■O' thxent 

Wien, Vl/2, Mariahîlferstrasse 91

3-4.910.

;n

De mai multe decenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla, 
la cari ar lipsi o mică provisiune din acest eseelent medicament de casă.

S’au recomandat și se recomaudă de cătră tuulțl medici aceste pilule, ca me
dicament de i asă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, oe provin în urma 
relei mistuiri și constipații, precum: p/rturb ima i< circuhțiunea feriet, suferința d< 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congesiiui.ea la crecri hămorhoide (vîna de aur) 
și c. 1, etc.

Piin calitatea lor purificătore de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
umemitei și asupra bolelor ce isvorăsc din acesta, precum : gălbinare, dureri de cap, 
nervdse și a. m. Aceste pilule purificătore de sânge lucrâză așa de ușor încât nu 
pricmueso nici ceie mai mici dureri și pentru aceea le 
slăbite persone chiar și copil fără nici o temere.

Aceste pilule purficâtore de sânge se prepară veritabile 
„zum gold Re ichiapfel u a lui I, PSERHOFEK 
Nr. 15. și costă o.cutie cu 15 pi'u'e 21 cr. v. a. Un sul cu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. 
D6ca se trmite suma banilor înainte, costă un su cu pilule 1 fl. 25 cr. inclusive 
cu porto, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr , 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

NB. In urma lățirei lor celei mari, se imităză aceste pilule sub diferite for
me și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume „PILULE pnrifi<ătore fle 
sânge1* ale lui I PsEKHOFER, și numai acele sunt veritabile, a căror instruc
țiune pentru folosire este provăcjută cu iscălitura I. Pserhofer, și cari portă pe ca
pacul cutiei toi. aceeași iscălitură în colore roșie.

Dintre nenumăratele scrisori, prin cari consumenții acestor pilule, mulțămesc 
pentru redobend rea sâuă’ății după cele mai varii și grele bole, lăsăm se urmeze

pole folosi și cele mai

singur num-i în farmacia 
în V1ENA, Singerstrasse

LiQiienr fliii DlantB 118 Alpi, b'^ 
din Bregenz. O buteliă 2 fl. 60 cr., o 
jumăt. but. 1 fl. 40 cr., ’/4 but. 70 cr.

Alefiă americană, i~
feriuțeior reumatice.' durerilor la șira 
spinării, junghiuri, i-chias, migrenă, 
dureri nervose de dinți, dureri de cap, 
junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Mimatul Balsam englezesc, 
dala i. • «erliofe»’, 1 sticlă 60 cr.

Balsam contra torM, XPsa.
muițl aul recunoscut ca cel mai sigur

remediu contra suferințelor de dege- 
rătură de tot feliul, precum și spre 
vindecarea ranelor forte învechite, 1 
borcan 40 cr., cu poșta francată 6o or.

Kola SWejarate,
. tificarea stomacului și nervelor.

Kola-Elixir n Vin «^4
litru 85 cr.

Pomăda TawMnin
li-
’A

Pserhofer,de I.
de un lung șir de 

ani recunoscută de medici, ca cel mai 
bun mijloc pentru crescerea pbrului, 
1 borcan elegant adjustat 2 fl.

cutiă cu escelentele D.-V. pi’ule purificator e de 
sânge, și după o întrebuințare mai îndelungată 
s’a vindecat.

Cu distinsă s’imă
Josefa Wcinzettcl.

CURĂȚIRE 1 SÂNGELUI
ZH ZZ b
aci,, puține numai, cu observarea, că ori cine au întrebuințat odată aceste 
pilule, le recomandă mai departe.

K6ln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer ! Binevoese.e de a-ml 

trimite drășl 15 suluri din escelentele D-Tale 
pilurl pentru curățirea sângelui cu rambursă 
poștală Cu acestă oc>isie Ve aduc mulțămirile 
mele pentru efectul de minune aL pilurilor 
D-tale.

Cu distinsă stimă,
Franz Pavlîstik, Koln, Lindenthal.

Hrasche, lângă Flodnic, 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui DumneZeu, 

pilulile D.-V. au ajuns în manile ui- le, și 
resultat.ul dela acestea îl atribui D.-V. Mă re- 
cisem în patul de leusiă astfel încât nu mai 
puteam lucra și ași fi sigur de mortă, decă nu 
m’ar fi scăpat minunatele D -V. pilule. Dum- 
nedeu să Ve binecuvint.eze de mii de ori. Am 
confiență, că pilulele D.-V. mă vor face de tot 
sănetosă, așa precum a folosit și altora.

Tkeresia Knifie.

că.

Wiener-Neustadt, 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele de 60 

ani îți esprim cea mai căldurosă tnulțămire. 
Densa a suferit f> ani de catar la stomac cro
nic și de apă. l?ieța ’i era n chin și să credea 
deja.de perdută. Prin întâmplare a căpătat o

TiQPiită dp viplă (pic«t'"r’le 4'n Prit’aLuUllld Uu llUlfl.) în contra stomacului 
stricat a mistuirei rele greutăți de tot- 
feliul, un medicament de casă esoelent 
1 flacon 22 cr., 12 flacone 2 fl.

Balsam în contra așilor, :::: 
tra umflăturei la gât. 1 flacon 40 cr., 
cu trimiterea fraucată 65 cr.

de casă forte cunoscut și eseelent în 
contra catarului, regușelei, tusei spag- 
modice etc. 1 sticlă 50 cr., 2 sticluțe 
dimpreună cu trimit, franco ljfl. 50 cr.

Eichengraberamt bei Grohl, 27 Martie 18-9.
St.im. D-le 1 Subsemnatul se rogă a mai tri

mite 4 suluri cu pilulele D-V. în adevăr fo'o- 
sitore și escelente. Nu pot întrelăsa ca se Vă 
esprim recunosciuța mea în privința valorei 
acestora pilule, si le voiîi recomanda unde nu
mai se va cute tuturor suferinzilor. Vă autori- 
sez, ca acestă a mea mulțămită se o folosiți 
după plac și ce cale publică.

Cu distinsă stimă Ignaz Kiihn.

Gotsclidorf bei Kohlbuch. Oestr. 
Schlesien, 8 Oct. 1888...

Știm. D-'e ! Vă rog a-ml trimite un sul <hi 
6 cutii din pilulele D. V. universale purifîcătâre 
de sânge. Numai minunatelor D.-V pilule am 
să mulțămesc, că am scăpat de o suferință de 
strmac, care m’a chinuit. 6 ani. Aceste pilule 
n'are să-mî lipsescă nicl-odată și esprim prin 
acesta mulțămirea mea cea mai căldurosă 

Cu cea mai mare stimă
Amilii Ktvickl.

împunsă1 ură, la tot feliul de bube rele 
și la umflături învechite, ce se sparg 
periodic la piciore la deget, la rănile 
și aprinderile de t’țe și la multe alte 
suferințe de acest soifi, s’a probat de 
multe ori. 1 borcan 50 cr., cu trimi
terea francată 76 cr.

Sare uiiimlâ reM
Uu medicament de casă eseelent, con
tra tuturor urmărilor digestiunei stri
cate; precum: durere de cap, araețelă, 
cârcei la stomac, acrelii în gât, sufe
rințe hâmoroi ie, constipațiuue etc. etc. 
Un pachet 1 fl.
diarele Austro-Ungare și la cas când

'li

Afară de preparatele aci aminite se mai află tote specialitățile farmaceutice indig-ne și străine, anunțate prin tbte 
unele din aceste specii nu s’ar afla în deposit, se vor procura la cereie prompt și ieftin. r

_ j___ ■ Trimiterea cu poșta se efectv^ză int<’, dbcă se trimite prețul înainte, comande mai mari și cn rambursa, a prețului.   —
I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen RehhsapfeP WIEN, I„ Singerstrasse Nr. 15.

Ca veritabile sunt a se privi numai acele pilule, a cîiror instrucțiune eote pruvedutn eu iscălitura I. PSEBiMI’EK, și cari portă pe ca
pacul iie-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colăre roșie.

Scna-tite prirt Era.ra,zxță, <ă.e ixta-rcă, și znostră. -W w*1 Imitația se pedepsește aspru.

I

w

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.

deja.de

