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Nr. 71. 1903.

La capitlul concesiunilor.
La câți-va ani după înființarea 

dualismului, un distins bărbat de 
stat austriac, fiind întrebat ce crede 
despre vitalitatea acestui dualism, a 
respuns: Se va vedă în cursul tim
pului. Când s’a tost introdus abso
lutismul, sub regimul Bachian, erau 
multi cari preziceau căderea lui 
grabnică. Și totuși a durat doispre- 
dece ani. Instituțiunea de drept pu
blic dualistă, basându-se pe consti
tuționalism în ambele state, va avâ 
firesce mai mare durabilitate. Se va 
întâmpla înse cu ea una din doue: 
ori că cu timpul legăturile parte 
desființate, parte slăbite dintre am
bele state prin uniunea reală dua
listă, se vor strînge eară-șl tot mai 
tare la loc, ori că separarea dintre 
state va cresce din ce în ce, pregă
tind uniunea personală prin totala 
desființare a pactului de drept pu
blic dela 1867.

De atunci au trecut trei-decl 
de ani și în timpul acesta desvolta- 
rea instituțiunei dualismului a mers 
aci mai încet, aci cu pași mai re
ped! tot spre mai mare separare în
tre ambele state ale monarch!ei. 
Ungaria, în mare parte favorisată și 
de constelațiunea politică, a câștigat, 
din an în an mai mult teren pentru 
întărirea autonomiei și pregătirea 
independenței sale depline. Cel-ce 
va scrie istoria acestui period, va 
sci se enumere șirul acelor conce
siuni, pe carl guvernele și corpurile 
legiuitore ungare le-au sciut câștiga 
și stbrce dela curtea din Viena și 
dela guvernele austriace.

Multe din aceste concesiuni, di
recte și indirecte, păreau la început 
fdrte greu realisable său chiar im
posibile — der s’au făcut, și nu nn- 
mai odată curtea din Viena și cer
curile, ce înrîureau asupra afacerilor 
comune, au închis ochii, când cu voie, 
când fără voie, față cu guvernele și 
dietele unguresc!, pentru ca se țină 
în bună disposiție pe cei de la pu
tere pentru votarea budgetelor co
mune, ce se urcau mereu „în inte
resul posiției de putere mare a 
monarchies.

Sub zodia „concesiunilor14, de 
care vorbim, s’a recules koșuthismul 
și șl-a recucerit în mare parte in- 
fiuința de odin jră asupra opiniunei 
publice maghiare, 6r spiritul lui in
tolerant și esclusivist a împins din 
nenorocire tot mai mult guvernele 
spre prăpastia politicei de maghia- 
risare violentă.

Numai pe terenul militar au fost 
mai puține și mai slabe concesiunile 
câștigate, ba în ce privesce armata 
comună au remas pănă ac}! neschim
bate basele organisației și a condu- 
cerei ei.

Ca și când s’ar fi trezit de-odată 
din somn „independiștii și cei dela 
48“, cum se numesc, strigă în gura 
mare, că armata ungară este con
dusă și guvernată nemțesce și că 
acesta este în contra legei și a con
stituției.

N’a folosit nimic, că ministru- 
președinte Szell a dovedit, că după 
legea dela 1867 limba armatei are 
să-o stabilâscă monarcbul ca su
premul comandant al ei; în zadar 
l’au sprijinit tinerii conți Andrassy 
și Tisza. Oposiția e de părere, că 
nu mai merge așa, că „Ungaria tre- 
bue se fie guvernată unguresce44 și 
deci strigă, demonstrâză, face ob- 
strucțiune în așteptare, că dbră-doră 
capul statului va ceda, cjicend, că 
de aici încolo armata întrâgă a 
Ungariei va fi comandată unguresce.

Foile vienese susțin, că monar- 
chul nu pbte face o astfel de con
cesiune, ce ar amenința unitatea 
armatei, er d’arek oposiționale ma
ghiare pretind, că Szell nu pbte 
trata cu curtea din Viena de cât 
despre nouele concesiuni ce le aș
teptă Kossuth și Barabas.

Eată întrebarea cea mare ce 
predomină situați unea de față,

Procesul de pressă al
„Gazetei Transilvaniei".

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

După notițele ce mi le-am putut 
face ca nestenograf, v’am dat un resumat 
oât s’a putut mai fidel al rechisitorului și 
al pledoariei apărătorului, d-nul adv, S. 
Damianu. Acestă escelent argumentată ple
doarie a făcut atât asupra tribunalului și 
a juraților, cât și asupra auditoriului, între 
cari se aflau și mai multi preoți români 
din comunele din împrejurime, cea mai 
adâncă impresiune.

După încheierea pledoariei, presiden
ts a dat din nou ouvântul procurorului.

Procurorul, conte N. Lazar. în re
plică a mai ridicat diapasonul. Curând înse 
a întrat ârăș! într’un ton mai moderat. El 
dise, adresându-se din nou juraților, că se 
nu se lase a fi seduși de oratoria cu care 
apărătorul șl-a desfășurat pledoaria, nici 
să nu credă cuvintelor frumose cu cari 
apărarea a voit să scape pe acusat de 
răspundere și să dovedescă nevinovăția 
lui. Numai când se tem de pedepse —con
tinuă procurorul—diariștii trași la răspun
dere de felul acusatului, își accentueză 
patriotismul și afirmă, că n’au comis de
lict de agitațiune. De fapt însă atât în 
pressa lor, cât și în vieța socială nu dau do
vedi de patriotism.

Se încercă din nou a dovedi, că ar
ticolele incriminate cuprind agitațiune 
contra națiunei maghiare și a autorităților, 
și cere ca jurații să aducă verdict afirmativ, 
încheind cu declararea, că are încredere 
în sentimentul patriotic al juraților, carî 
nu vor lăsa nepedepsite astfel de delicte.

Apărătorul, advocat S. Damianu, în 
răspunsul său constată din nou, că pro
curorul n’a fost în stare să aducă un sin
gur argument măcar pentru a proba vi
novăția acusatului. Nu vorbele, ci faptele 
și dovedile cumpănesc. Protesteză în con
tra afirmării procurorului, că acusatul și 
apărătorul ar voi să se degageze de răs
pundere. Pentru faptele și lucrările nos- 
tre noi tot-deuna luăm cu fruntea înăl
țată răspunderea. Cea mai bună dovadă, 
că nu ne temem de pedepse atunci când

A
suntem trași la răspundere, este împreju
rarea, că acusatul nu s’a folosit de nici 
un mijloc de a scăpa de răspundere și 
s’a presentat. aici înaintea d-vdstră. Ușor 
i-ar fi' fost acusatului să-și pună în loc un 
așa (jis „Strohmanntt, n’a făcut-o însă, și a 
luat răspunderea pentru articolele incrimi
nate, pentru că era consciu de nevinovă
ția lui și fiind-că are curagiul de a sta în 
fața d-vdstră și a răspunde.

In termini gravi desfide pe procuror 
să arate un singur cas concret, în care 
Românii și pressa lor ar fi dat dovetji de 
nepatriotism și s’ar fi făcut culpabili de crima 
tradărei de patrie. Accentuâză, că d-sa și 
acusatul sunt cel p^țin tot așa de buni 
patrioți ca acusatorul, și încheie repetând, 
că la aducerea verdictului numai faptele 
și dovedile sunt normative.

După replică și duplică, presidentul dă 
cuvânt acusasului.

Acusatul, redactorul Tr. Pop, declară 
de la început, că nu se ocupă cu partea 
juridică a proc'esului. Acesta, dice, a des- 
fășurat’o nu se pdte mai bine și din 
tote punctele de vedere apărătorul în ple
doaria sa magistrală. Se mărginesce, deci, 
a face câteva constatări în cadrul în care 
s’a învîrtit rechisitoriul.

Precum am declarat ‘și în decursul 
procedurei de dovedire — urmeză acusa
tul — părțile incriminate ale articolelor 
și espresiunile seu terminii de cari s’a 
împiedecat acusarea, nu conțin nimic agre
siv ce ar contraveni legei de pressă. în
suși procurorul a recunoscut în rechisito- 
rul său, că articolele nu cuprind pasagii și 
espresiuni grosolane și vătămătore la adresa 
naționalității maghiare seu a statului. Pro
curorul s’a mărginit a constata numai, că 
articolele au avut scopul de a agita con
tra naționalității maghiare și a autorități
lor. Eu neg acesta, și cred că nici d-1 pro
curor, nici nimeni altul nu va pute să do- 
vedâscă contrarul de ceea-ce am declarat 
cu ocasia procedurei de dovedire, cu atât 
mai puțin va pută să răstdrne argumen
tele și probele sdrobitdre, pe cari cu elo- 
ciența-i reputată le-a produs apărătorul în 
convingetorea-i pledoarie.

N’a fost vorba în articolele încrimi
nate despre naționalitatea maghiară, ci 
de anumite cercuri șoviniste maghiare, cari 
au luat posiție în Timișora față cu diarul 
național german „Deutsches Tagblatt fur 
Ungarn44 și au apelat la cetățenii acelui 
oraș să nu mai între în cafenelele unde 
se citesce,, D. T. F. U.44, să nu mai cum
pere de la comercianții, cari publică anun
țuri și inserate în acestă foie etc. Se fă
cea adecă adevărată agitație contra aces
tei foi. Față cu aceste cercuri șoviniste 
maghiare s’a și făcut într’unul din ar
ticol! constatarea, că âtă până unde a 
degenerat șovinismul lor și ce fel de 
rdde produce cultul acestui șovinism.

Ei bine, admisibil este din punct de 
vedere legal, ca șovinismul, de care se 
tracteză aici, să fie identificat cu națiunea 
politică, cu naționalitatea maghiară, cu 
statul, ori cu poporul? Unde ar rămâne 
principiul libertății de pressă, ce s’ar alege 
din libertatea pressei, decă s’ar face cap 
de acusație din aceea, că un <jiar detes- 
teză șovinismul și rddele lui?

Asupra celorlalte părți din rechisi- 
toriu aflu de prisos a insista ; le-a com
bătut și le-a răsturnat pledoaria. Lipsind 
cu desăvîrșire basa acusării, și sciindu-me 

nevinovat de delictul ce mi-se impută, 
rog să fiu achitat.

*
După replică și duplică si după de- 

clarațiunile acusatului, presidentul a făcut 
pe scurt resumatul pertractării. A vorbit 
apoi lung juraților arătându-le, care este 
chemarea lor. A arătat și a esplioat spi
ritul și cuprinsul acelor paragraf! din codul 
penal, car! circumscriu delictul agitațiunei 
și urmările, de cari se face vinovat cel 
care a comis acest delict. La urmă învită 
pe jurați să se retragă pentru a aduce 
verdictul, spre care scop ședința se sus
pendă.

Jurații se retrag. Ei se consultă timp 
de aprope o oră. înainte de a apare ju
rații, acusatul, conform disposițiunei nouei 
proceduri, părăsesce sala de pertractare 
în care timp primul jurat contele Tolda- 
lagi, face cunoscut

Verdictul:
Juriul dă răspuns negativ la prima 

întrebare, ce privesce părțile încriminate 
din articolul „Espulsarea redactorului Cra
mer" publicat în numărul 192 de la 16 
Septemvrie 1902 al „Gazetei Transilva
niei.“

Din contră, dă răspuns afirmativ la 
a doua întrebare, ce privesce părțile încri
minate din articolul „Cum a fost esecutat 
redactorul Cramer", publicat în numărul 
193 de la 17 Septemvrie 1902 al „Gazetei 
Transilvaniei.14

Acusatul e chemat se reapară înain
tea Curții și presidentul tribunalului îi co
munică verdictul.

Presidentul învită pe procuror să 
facă propuneri, privitor la pedâpsă.

Procurorul aduce ca împrejurare 
agravantă faptul, că acusatul a mai fost 
odată pedepsit c’un an închisdre de stat 
tot pentru agitațiune. Cere deci se se 
aplice față de el disposițiunile §-lui 172, 
al. 2 din codul penal.

Cere ca sentința să se publice în 
„Gaz. Trans." Decă va fi amendat, amenda 
să se substragă din cauțiunea ‘;Ga?etei 
Transilvaniei" ; numărul 193 din 1902 al 
diarului să fie confiscat și nimicit și chel- 
tuelile de proces să le suporte condam
natul.

Aperătorul, adresându-se tribunalului, 
față cu împrejurarea agravantă, la care 
s’a referit procurorul spune, că este ade
vărat, că acusatul a mai fost odată con
damnat într’un proces de pressă, de atunci 
însă au trecut 12 ani și și-a făcut pe- 
depsă pănă la fine. Cere să se ia în 
considerație, că acusatul este tată de 
familie, are trei copii, și familia e avisată 
la ceea-ce câștigă prin munca lui ca re
dactor, totodată cere ca cheltuielele de 
proces să fie declarate de neincassabile, 
dedrece acusatul nu dispune de avere.

După acestea, presidentul ridică șe
dința și tribunalul se retrage pentru a 
aduce sentința. După o consultare mai 
lungă tribunalul reapare îp sala de per
tractare și presidentul citesce

Sentința:
după care acusatul Traian Pop, pe basa 
verdictului juraților, este absolvat de pe- 
depsă pentru articolul „Espulsarea redac
torului Cramer44 publicat în nr. 192 din 
Septemvrie 1902 al „Gaz. Trans.", fiind-că 
în acel articol nu se cuprinde agitațiune.
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Din contră articolul „Cum a fost 
esecutat redactorul Cramer", publicat în 
nr. 193 din Septemvrie 1902 al „Gaz. 
Trans.cuprinde agitațiune contra națio
nalității, de aceea acusatul e condamnat 
pe basa §-lui 172 p. 2 și pe basa §-lui 91 
din codul pena] la: 3 dile închisore de 
stat și 20 corone amendă, cari să se sub- 
stragă din cauțiunea foiei; mai departe la 
publicarea sentinței în (jiar, după ce acesta 
se va ridica la valore de lege, și se dis
pune confiscarea numărului respectiv (193) 
al „Gaz. Trans".

Cheltuelile de proces se declară nein- 
casabile.

După publicarea sentinței, procurorul 
întrebă, decă acusatul a fost condamnat 
numai la 3 dile închisore, ori la 3 luni, 
căci n’a înțeles bine. Presidentul spune, 
că 3 dile.

Procurorul declară în urmă, că se 
mulțumesce cu sentința.*)

*) Vederile lui Bismarck, puțin orientat, 
care punea pe Români d’avalma cu Slavii, profe
sorul german le corecteză conform adevăru- 
lui. — Trad.

Aperătorul declară, în numele acu- 
satului, că pe basa §-lui 385 punctul 1 
literile a și b, și pe basa punctului 3, a- 
nunță recurs în cassație.

Cu acesta pertractarea se încheie la 
drele 5 și '/4 p. m.

0 interesantă corespondență.
ii.

(Răspunsul lui Hasse.)

Lipsea, 29 Martie 1903.
D-niei Sale D-lui Paul Iloitsy, 

autorul cărții „Ungaria-Mare"
în Haraszti bei Ofen Pest.

Prea stimate domnule!
Am primit cu mulțumire prețuita 

d-vdstră scrisdre din 23 Martie a. o. și ob
serv înainte de tdte, că m’am bucurat de 
tonul calm și liniștit al aceleia și prin ur
mare vreu să fac încercarea, a-mî îmbrăca 
și eu răspunsul în formele cele mai calme și 
reci, cu tote că la discutarea chestiunei 
acestei polemice, sângele începe să curgă 
mai repede în vinele mele.

Când ați scris scrisdrea d-vdstră din 
23 Martie, de sigur nu aveați încă textul 
discursului meu rostit în „Reichstag" la 
19 Martie. Am ondre deci a vă alătura din 
Nr. 13 din „Alld. Bl." de la 28 Martie 
1903 p. 116 sqq. cu acel text. Veți vedă 
de aici, că premisele d-vdstră, că ași fi 
invocat cartea d-vdstră ca dovadă, de in
toleranță maghiară, nu se verifică. Nu, 
pentru acest fapt nediscutabil nu m’am 
referit la d-vdstră, ci m’am referit la o 
grămadă de fapte, mie de deci de ani bine 
cunoscute, și cari sunt adunate pentru pre
sent în escelenta broșură a lui Arthur 
Korn, întitulată „Die Deutschverfolgung in 
Ungarn“, pe care vi-o alătur aici ca im
primat recomandat.

Cartea d-vdstră am utilisat’o ca do
vadă pentru grandomania maghiară și am 
fost atât de obiectiv, că n’am citat decât 
o parte, și acăsta textual, cât mi-a fost 
adecă cunoscut din numărul 11 de la 14 
Martie 1903 pp. 95, 96 din „Alld. Bl." res- 
pectiye din „Budapesti Hirlap". Din puți
nele mele glosse, ce le-am făcut, numai 
așa ași pute să revoc ceva, decă d-vdstră 
mi-ți pute aduce dovada, că estrasele fă
cute din cartea d-vdstre „Ungaria-Mare“ 
ar fi în părțile esențiale falsificate. Cu 
acestă ocasiune m’ar interesa să aflu, pe 
temeiul cărei operații aritmetice ați afir
mat d-vdstră, că sunt în lume 30 milidne 
de Maghiari, pe când după sciința mea 
nu sunt decât 7’/2 milidne în Ungaria și 
vr’o */ 2 milion în alte părți?

In scrisorea d-vdstră de la 23 Martie 
usațî și d-vdstră de apucătura obicinuită 
la compatrioții d-vdstre, de a face distinc
ție între Austriac! și Germanii din imperiu, 
spre a ajunge la conclusia de a-i iubi pe 
unii și a-i urî pe alții. Nu, stimate dom
nule, națiunea germană este nedivisată și 
în chestiunile, cari aici cad esclusiv în 
cumpănă, nu face nici o deosebire, decă 
fracțiunile acestui popor german locuesc 
în Austria ori în Ungaria. Decă ar fi ne
voie de vr’o dovadă, ași pute să vă citez 
chiar scrisdrea d-vostră,. unde vorbiți de 
Arnulf de Bavaria și de Rudolf de Habs
burg.

*) In telegrama din Tergu-Mureșului, ce am, 
primit’o în cjiua pertractării procesului (nr. de 
Marți al „Gazetei") s’a dis din erdre, că și procu
rorul a anunțat recurs de nulitate. Erorea a pro
venit de acolo, că acea parte a telegramei a fost 
greu de descifrat. — Red.

In zadar, faptul nu se pote tăgădui, 
că națiunea maghiară începând cu Arpad 
își mulțumesce eristența în luptele contra 
Turcilor și Slavilor numai poporului ger
man și că tot ce Ungaria posedă din cul
tura apusană, este de origine germană. 
Dăcă deci d-vdstră cu drept cuvînt recu- 
ndsceți, că Maghiarii acuma ca și mai 
nainte sunt avisațî la cultura apusană, 
atunci este nu numai o ingratitudine is
torică, ci chiar lipsă de logică, decă Ma
ghiarii de astădî cred, că în viitor își vor 
pute dovedi îndreptățirea la esistență în 
luptă contra poporului german și contra 
culturei germane.

De ce nu scdteți conclusiunile din 
înțelepciunea d-vdstră istorică și, în pa- 
rantes fie dis, din actele diplomatice ale 
principelui Bismarck invocate — ciudat 
lucru — de contele Biilow tocmai contra 
mea, că Maghiarii trebue să trateze pe 
Germanii, ce locuiesc printre dânșii și ală
turea de dânșii altmintrea, decât pe Slavii 
de nord-ost și sud-vest, în teascul cărora 
vor fi striviți, decă nu se vor asigura de 
spriginul Germanilor — și decă îmi dați 
voie să adaog — și de spriginul Româ
nilor ?*)

Gredeți-mă, că pangermanii nu sunt 
de loc animați de ură etnică contra Ma
ghiarilor. Noi nu cerem alt-ceva de la 
Maghiari, decât să observe legile - statului 
ungar față cu Nemții din Ungaria și în 
special legea naționalităților și că Ma
ghiarii, un poporaș de 7'/2 milidne de 
omeni, să renunțe Ia prostia de a alcătui, 
bună-oră cu Anglosaxonii, Francesii, Ita
lienii, Germanii, un mare stat și încă un 
stat național, în loc se se împace cu rea
litatea și conform particularității și diver
sității populației să alcătuescă un stat de 
popore, așa după-cum a fost mai mult seu 
mai puțin, de-o miie de ani.

D-l Hasse combate cu succes acusa- 
rea adusă de Hoitsy, ca ,și cum Sașii ar 
cere restabilirea privilegiilor, pe când ei 
nu cer decât egală îndreptățire, pentru-că 
n’au nici o vină, ca să fie considerați ce
tățeni de a doua mână. Apoi termină:

Dăcă d-vdstră’mi dațisfatul, se mă con
ving personal despre situația din Transil
vania, trebue să declar, că veniți prea 
târdiu cu sfatul d-vdstră. Cunosc Transil
vania și alte părți ale Ungariei de deci 
de ani și am studiat raporturile de acolo 
cu ochi nepreocupați de economist național 
și politician și nu prin ochelarii colorați 
de fanatismul de partid ai marelui pato- 
log Virchow, care se scie, că era politi
cian forte neînsemnat.

Ou stimă:
ss) E. Hasse.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 3-a.)

Pentru țăranul cu 10 ha proprietate 
sunt aceleași venite și cheltueli reduse, 
însă pe jumătate, cu deosebirea însă că el 
lucreză mai mult și tdte lucrările princi
pale le face el fără de a ave slugă, — 
der ia dmeni cu diua la secere.

Proprietarul de 4—10 ha, care pro
duce numai 20—30 hl de bucate, trebue 
să lupte deja cu miseria. O moșioră mai 
mică de 4 ha — deja nu mai este în stare 
se hrănescă pe țăran cu familia sa sin
gură ; el trebue să caute ocupațiune și 
câștig în altă parte. Intre 5—20 ha. tre
bue deja să trăiescă fdrte economic și să 
evite cheltueli afară din casă — hrana 
constă numai din produsele moșiei, er 
carnea este deja un lux — și îmbrăcă
mintea de tot simplă.

Acesta este starea actuală a țăranu
lui liber de adi, liber de clacă și dijmă, 
der presupus liber și de datorii și credi
tori. Der câți sunt între ei acei fericiți, 
cari să nu fie datori? După recensămân
tul din urmă din Francia % din datoriile 
ipotecare se vin pe proprietatea mică, 
care la o suprafață de 9 milidne de hec
tare are o datorie intabulată de 12 mi
liarde de franci, din 14.369 milliarde da
toria totală a țărei, așa că la un hectar 
de pământ țărănesc în Francia se vin 
1200 franci datorie.

Țăranul frances încurcat și copleșit 
de datorii nu emigreză din țeră, der se 
duce la orașe și se apucă de industrie și 

de comerciu și-și găsesce altă ocupa
țiune.

Jaurez dice, că decă pământul țăra
nului frances ar arăta timbra tuturor ace
lora, cari sunt stăpânii lui, el ar desvăli 
mai întâiu umbra uriașă a fiscului, apoi 
aceea a creditorului ipotecar, apoi profitul 
ușor de distins al speculantului de pro
ducte și vite și în fine al capitalistului; 
aceste diferite umbre ar acoperi așa de 
bine pe țăran, că nici sdrele nu i-ar mai 
pută designa silhueta lui, și care nu ar 
descoperi alta, de cât spoliațiunea lui.

La sarcinile publice pe când averea 
mobiliară se transmite cu multă ușurință 
și circulă din mână în mână fără de cea 
mai mică taxă ori desdăunare cătră fisc, 
se pdte lombarda și se iau avansuri asu
pra ei, averea inmobiliară din contră este 
supusă la mari și onerose taxe de trans
mitere, fie la moștenire, fie la transmitere 
între vii, fie la stingere și la contractare 
de datorii, tocmai în vederea siguranței 
ei și pentru împedecarea sfărîmării ei 
pănă la atomisare. De aci cu totă sigu
ranța mai mare ce o oferă proprietatea 
rurală creditorului, țăranul este adesea 
silit să ia și să se împrumute pe garanția 
sa personală și în cont curent, de cât de 
a constitui moșidra, vitele și productele 
ca gagiu numai pentru a scăpa de multi
plele formalități vexatore și costisitdre și 
preferă se plătescă“8—10% și mai mult 
dobândă, când ar pute plăti numai 
3 5%.

Pentru Germania desrobirea iobagi
lor și improprietărirea au avut efecte dife
rite după modul cum și când s’a făcut 
desrobirea și împroprietărirea. Pe când în 
Germania de sud și vest se desvoltase 
deja de timpuriu o populațiune burghesă 
numărdsă, cu comerciu și industrie înflori- 
tore în diferite branșe, acestea au dus de 
timpuriu la spargerea și reducerea consi
derabilă a proprietății mari și întărirea și 
instalarea celei mici, pe când în Germania 
de nord și de est — provinciile lor trans- 
elbiane foste odinioră covîrșitor slave, 
desrobirea și improprietărirea s’a făcut mai 
târdiu, abia s’a terminat la 1848, der a ră
mas încă și astădî proprietatea mare co- 
vârșitore și cu o populație aprdpe pur 
agricolă. De aceea în vest și sud este 
cultură mai multă, industrie și comerciti 
înfloritor și predomină aprope esclusiv 
proprietatea mică, în nord și est predo
mină proprietatea mare — er în unele 
provincii proprietate mică aprdpe nu 
esistă.

Din o sută de posesori de pământ 
erau în 1882.
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adecă țărani care ’și caută și muncesc ei 
înșiși pământul lor cu ajutorul membrilor 
familiei proprie.

Sarcini și datorii. Puțina proprietate 
mică din est este înglodată rău în datorii 
— de 3-orî mai datore de cât proprieta
tea mijlocie și mare. Moșidre cu un venit 
curat de 90 mărci "în foncieră, erau în 
1882/3 de 46 de orî, de cât era venitul 
lor, âr la 1896/7 se venia după o marcă 
de venit curat 55.17 mărci datorie.

In vestul Germaniei din contră: în 
prov. Vestfalia în 1882/3 la o marcă ve
nit curat se venia numai 16,87 mărci da
torie, în 1896/7 ceva mai mult, 18,99 
mărci.

La aceeași dată în marele ducat 
Baden o mulțime de comune erau a- 
prope libere de datorii, er din țera în- 
trâgă proprietatea pur agricolă era datdre 
numai 17.7% din valdre, tir din cele mixte 
agricultura cu industria ceva mai mult 
28.7% din valore. Cea mai mare parte 
din datorii însă revine asupra proprietății 
infime — codași și toporași — cari nu se 

mai pot hrăni numai din producțiurtea pă
mântului lor.

Paralel cu datoria merge mână ’n 
mână însă emigrațiunea seuinmigrațiunea. 
După recensământul din 1891 provinciile 
prusiane de est au perdut în 10 ani prin 
absentare (trecerea în provinciile de vest 
în centrele industriale), er nu prin emi
grare în America: Prusia de est: 271,020 
suflete, Prusia de vest: 101,441 suflete, 
Posen 185.191, Silesia 332,591, Pomerania 
163,920 suflete, — dâr au câștigat prin 
inmigrațiune regatul Saxoniei 193,221, 
Vestfalia 79,069, prov. Rhenană 138.694, 
Baden 14.345, Alsacia Lorena 133 280 su
flete.

Cifrele vorbesc de sine destul de 
lămurit și instructiv și pentru raporturile 
ndstre.

(Va urma.)

Actul de acusare
în procesul de pressă al „Gazetei Transilvaniei"

— F in e. —

Mai departe prin următorul conținut: 
„In apelațiunea sa în contra acestui 

decis, redactorul Cramer constată mai în
tâiu, că nu esistă nici un motiv legal pen
tru espulsarea decretată, și de aceea că
pitanul poliției nici nu se pote provoca la 
o lege, său la o ordonanță, pe basa că
reia ar fi motivată espulsarea; nu esistă 
nici o praxă de drept cu privire la cașuri 
analdge, căci pănă acum în Ungaria li
bertatea pressei și libertatea individuală 
a fost sfântă, și un cetățen, în privința 
morală și socială nepătat, n’a fost încă 
nicăiri espulsat.

La ceea-ce dice polițaiul despre con
damnarea recentă a lui Cramer, care l’ar 
califica ca ațîțător de naționalități, apela
țiunea declară că nu pote să fie cineva 
duplu pedepsit pentru unul și același de
lict. De aceea sentința condamnatdre nu 
pote servi la stabilirea calității de peri
culos obștei, mai întâiu fiind-că sentința 
nu este dehonestătdre, căci prescrie închi
sore de stat; al doilea fiind-că faptul 
obiectiv nu privesce averea, viața ome- 
nescă seu alte obiecte de drept, espuse 
pericolului obștesc. Din punct de vedere 
social și moral, însuși șeful poliției a re
cunoscut, că Cramer s’a purtat esemplar; 
el n’a ațîțat și n’a jucat un rol ațîțător, 
s’a dedicat numai carierei șale, și. decă ca 
redactor responsabil ar fi greșit ceva con
tra legii, acesta n’are s’o judece puterea 
administrativă, ci cea judecătorescă, pe 
basa legilor esistente. Poliția recundsce 
pe față, că în lipsa competenței sale n’a 
putut lua nemijlocit nici o disposiție ad
ministrativă seu polițială contra redacto
rului, pe basa pretinselor sale ațîțări, cari 
sciau să încunjure legea penală. Cum p<5te 
der precede astfel, espulsând pe redactor?

Foia germană din Timișora dice, că 
precum se vede din tdte, espulsarea a 
fost pregătită de mână lungă, cu scop de 
a face imposibilă continuarea aparițiunei 
ei prin arestarea redactorului responsabil. 
Acesta însă nu se va pută, căoi.s’au luat 
măsuri, ca foia să apară și mai depârte."

Prin acestea în calitatea sa de re
dactor a ațîțat naționalitățile nemaghiare 
le ură contra națiunei maghiare.

Motivare.
Condamnările legale contra națiunei 

maghiare (a magyar nemzet elleni torve- 
nyes eliteltetesiiket, înțelege: condamnă
rile legale pentru ațîțare contra națiunei 
maghiare. — Red.) a lui Alvin Cramer, 
redactor la „Deutsches Tagblatt fiir Un
garo" din Timișora și a lui Artur Korn, 
redactor la „Grosskikindaer Zeitung" din 
Ohichinda. o parte din presa naționalită
ților le-a întrebuințat ca prilegiu pentru 
continuarea agitației. Astfel „Gazeta Tran
silvaniei", fdie politică cotidiană, ce apare 
în Brașov sub redacția responsabilă a lui 
Traian Pop a publicat în (jiua de 16 și 
17 Septemvrie în numerile 192 și 193 
nisce articole întitulate: „Expulsarea re
dactorului Cramer11 și „Cum a fost exe
cutat redactorul Cramer?'1, cari ocupân- 
durse cu condamnurea lui Cramer și cu 
decisiunea de expulsare a căpitanului de 
poliție din Timișora și cu conținutul ace
leia din partea • dispositivă, decisiunea de 
expulsare a căpitanului de poliție din Ti
mișora, adusă în sfera lui legală și în 
conformitate cu legile esistente, o numesce 
decisiune ne mai pomenită, brutală, ile
gală, lipsită de ori-ce motive și dice, că 
din tdte acestea se vede, că a fost pre
gătită de o mână lungă și n’avea alt 
scop, decât a împedeca să mai apară foia 
de sub redacția lui Cramer și că prin ur
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mare legea presei sg fie călcată în picidre 
în mod ilegal.

Articolele incriminate, când presentă 
autoritățile în așa lumină, ca și cum ace
lea n’ar împărți dreptatea de o potrivă 
tuturor cetățenilor, ci ar sta în serviciul 
acelora, cari țintesc la asuprirea ilegală a 
naționalităților nemaghiare și că activi
tatea lor în direcția acesta este aplaudată 
de pressa, ce servesce interesele naționale 
și de societatea și cercurile maghiare, este 
evident, că au țința a ațîța naționalitățile 
nemaghiare în potriva națiunei maghiare 
și prin urmare epuiseză criteriile delictului 
calificat în al. 2 a §-iui 172 din codul 
pena).

In cursul cercetării, autorul artico
lelor neputându-se descoperi, dedrece răs
punderea pentru acelea a luat-o asupră-șî 
inculpatul Traian Pop, redactorul verificat 
al „Gazetei Transilvaniei11, și dedrece și 
dealtmintrea în cașuri analdge, în sensul 
§-lui 33 din art. 18 de la 1848, responsa
bilitatea cade în sarcina redactorului res
ponsabil, — prin urmare acusarea este 
motivată.

De la procuratura reg. T.-Mureșului 
18 Ianuarie 1903.

ss. Gyârfăs, 
substitut de procuror reg

SOIRILE D1LE1.
— 28 Martie v.

Escursiunea la Roma. Mâne Sâm
bătă la drele 7.35 a. m. vor pleca din 
Bucurescî escursioniștii români sub con
ducerea d-lui Gr. Tocilescu la Roma cu 
trenul de Predeal. Ministrul de interne 
român a dispus liberarea unui pașaport 
colectiv pentru toți escursioniștii.

Din Roma se telegrafeză următo- 
rele: Diarele de aci anunță, în cuvinte de 
cea mai vie simpatie, apropiata sosire aci 
a Românilor, pentru congresul latin. Co
mitetul congresului va oferi, la 16 Aprilie 
st. n., un banchet fraților români. Mani
festul învită pe toți acei cari iubesc Ro
mânia și latinitatea și pe toți aceia, cari 
își amintesc de primirea căldurosă făcută 
în tot-deuna Italienilor în România, — se 
se înscrie la banchet și să ia parte la 
onorurile, ce se vor face Românilor.

Monument pentru Brukentlial. 
Presbiteriul evangelic de conf. aug. în 
ședința sa de la 21 Martie a decis a-se 
ridica Iui Samuel barpn de Brukentlial un 
monument în Sibiiu. Monumentul se va 
desvăli la 26 Iulie 1921, când se împli- 
nesce a 200 a aniversare de la nascerea 
marelui bărbat al Sașilor. Pănă atunci 
este timp de-ajuns pentru a colecta suma 
necesară spre ridicarea unui vrednic mo
nument. Baronesa Bertha de Brukenthal, 
o nepdtă a lui Samuel de Brukenthal, a 
oferit deja pentru acest scop suma de 
4000 cordne.

Tmposit asupra divorțului. Diarul 
„Le Petit Bleu“ din Bruxelles publică ur- 
mătorea scire: D-l Costinescu, ministrul 
de finance al României, va presentă Ca
merei un proiect de lege prin care se 
pune un imposit progresiv asupra divor
țului. După acest proiect, persdna în fa- 
vdrea căreia se va fi pronunțat divorțul, 
va trebui să plătăscă o taxă proporțională 
cu averea ori zestrea.

Un festival în memoriu lui. V. 
Maniu. Marți la drele 2'/2 p. m. s’a dat 
în sala teatrului Lyric, de elevii institutu
lui „Virgiliu Popescu11, un festival cu oca- 
siunea desvălirei bustului marelui patriot V. 
Maniu, originar din Bănat. Programul ser- 
bărei a fost forte bine alcătuit și tot ast
fel esecutat. La ridicarea cortinei toți 
elevii liceului așezați după înălțime, cu 
stegul în mijloc, au intonat „Imnul Re
gal", ascultat în piciore de sala întregă. 
Au urmat apoi mai multe coruri, esecu- 
tate de elevi sub conducerea d-lui profe
sor Const. Grigoriu, cari mai tote au fost 
bisate. După prima parte a programului 
d. profesor Gr. Tocilescu a rostit o caldă 
cuvântare asupra lui Vasile Maniu, ară
tând partea însemnată pe care acest pa
triot a luat’o în lupta pentru redeștepta
rea poporului român. Apoi s’a desfăcut 
bustul, forte bine esecutat în marmoră. 

In partea 2-a a programului elevii au ese
cutat: lupte antice, sub conducerea d-lui 
profesor Savu; piramide libere și pescări 
sub conducerea d-lui profesor C. Constan- 
tinescu; dansuri naționale, sub conducerea 
d-lui profesor Moceanu, cari tote au fost 
aplaudate cu căldură. Serbarea s’a termi
nat cu „Visul României", alegorie într’un 
act de d. <C. Grigoriu, jucată de elevii 
institutului. Festivalul dat de elevii insti
tutului „Virgiliu Popescu" a produs o 
impresiune din cele mai înălțătore.

Fundațiunea unui turc. Feridun- 
bey, care fusese timp mai îndelungat con
sul turcesc la Budapesta, a făcut la Aca
demia maghiară o fundațiune de 500.000 
franci din procentele căreia să se dea 
burse la câte 4 tineri turci, cari își vor 
completa studiile la Budapesta, er o parte 
a procentelor se se dea ca premii pentru 
opere istorice, filologice, etnologice, refe- 
ritdre Ia trecutul celor două popdre înru
dite, Turcii și Maghiarii.

Maghiarisare de nume. In ultimul 
buletin despre maghiarisarea numelor, în
tre mai mulți Rothmani, Weiss, Kohni și 
Schwarz, găsim și numele minorului 
Gheorghe Lipovanu din Sighetul Mara
mureșului, despre care se bănuesce, că ar 
fi descendent din neamul românesc.

Esposiție artistică în Bucurescî. 
La 1 Maiii v. 1903 se va deschide la 
Ateneu esposiția oficială a operelor artiș
tilor în vieță, la care vor lua parte ar
tiștii pictori, sculptori și arhitecți din țeră 
și străinătate. Lucrările se vor primi la 
direcția Pinacotecei (Palatul Ateneului) 
pănă la 15 Aprilie.

Escursiune la Atena. In dina de 
20 Aprilie v. va ave loc inaugurarea es- 
posițiunei din Atena, pusă sub înaltul pa
tronaj al A. S. R. Principesa moștenitore 
a Greciei. S’a organisat o escursiune de 
petrecere, în comun acord cu „noua so
cietate Helenă de Navigațiune" pe mare. 
Escursiunea va ave loc în <j>ua de 10 
Aprilie a. c. și a fost deja anunțată prin 
afișe speciale. Escursioniștii vor porni din 
portul Constanța în (Jitia, de 14 Aprilie v^ 
drele 2 p. m. pe steamerele Elpis și Pelops. 
Escursiunea va fi condusă de d-l D. G. 
Butculescu, cunoscutul organisator de es- 
posițiunî și de d-l căp. Ghimpa.

Sinucidere prin sugestiune. O 
domnișdră din Lodz se măritase la Var
șovia, peste câte-va luni însă se întdrse 
să-șî visiteze părinții într’o stare deplora
bilă. Fugea de dmen! și nu vorbia nimica, 
ci numai plângea. Unui medic de nervi 
îi veni în minte se o hipnotiseze, și în 
adevăr în starea hipnotică a mărturisit 
lucruri grozave. Bărbatul său a asigurat-o 
pentru o sumă mare, care să i-se plătescă 
lui, în cas când i-ar mbri nevasta. Asigu
rarea era făcută, ca banii să se plătescă 
chiar și în cașul, când dama ar trece din 
lumea asta prin sinucidere. Bărbatul pe 
urmă și-a hipnotisat nevasta și i-a sugerat 
să se sinucidă peste un an într’o anumită 
di și tot-odată i-a sugerat, ca trezindu-se 
din hipnosă, să uite tot, ce i-s’a sugerat, 
afară, bine înțeles, de gândul sinuciderii. 
Părinții au intentat bestialului lor ginere 
proces de divorț, er pe nenorocita femeie, 
au transportat-o la un sanatoriu. Ginerele" 
stă la Paris și nu îndrăsnesce să se îri- 
torcă la Varșovia.

Spargerea de la tutungeria din 
Tiniișdra. Autorul spargerii de la tutun
geria lui Andreescu, despre care am amin
tit deja, s’a descoperit în persdna unui 
artilerist cu numele Andreii! Braier, în 
cufărul căruia s’au găsit efectele furate. 
Acest Braier are în sarcina sa și alte 
spargeri, 8 la număr, pe cari le-a comis 
în magazinele militare de montură, de 
unde a furat efecte în valdre de 500 cor. 
Se bănuiesce, că Braier a avut complici. 
El a fost depus în arestul militar.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumdse zarzavaturi și din semințele

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

1. Efeet sictir vindecător. Toți aceia, cari su- 
fer de nemistuire seu stomacul nu funcționeză. re
gulat ceea ce causeză. constipuție, durere de cap, 
lipsă de ape'it s6u alte bole, pot conta la vindecare 
sigură prin folos’rea cunoscutelor prafuri seidlite ale 
lui Moli. Cutii originale a 2 cor. se p^t căpăta dil- 
nic prin postă dela farmacistul A. Moli liferantul 
curții din Viena Tuchlauben 9 In farmaciile din 
provinciă să se ceră preparatul A. Moli provăc|ut 
cu marca de contravenție și subscriere

ABONAM^

LA

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

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

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

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

Pentru România și străinătate: Pe un 
an 40 franci, pe șese luni 20 franci, petrei 
luni 10 franci, pe 0‘ lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Scirî locale.
Ședință festivă. Societățile de lec

tură ale studenților de la gimnasiul și șodla 
comercială superidră gr. or. română din 
Brașov, arangeză o ședință festivă Dumi
necă în 30 Martie (12 Aprilie) 1903 în sala 
gimnasiului român. începutul la orele 3 
p. m. precis. Ofertele benevole, cari se 
vor vărsa la fondul mesei stud, și la cel 
al societăților de lectură, se primesc cu 
mulțumire și se vor publica prin diare.

Program: 1) Cuvânt de deschidere, 
rostit de prof. Ioan Pricu, preș. soc. de 
lectură de la șcdla corn. 2) Postillonul 
amorului, vals de IvanovicI, eșec, de or
chestra societăților. 3) Libertatea indivi
duală în vieța economică-socială a popd- 
relor, disertațiune de George Talescu, 
stud. III com. 4) Sera, cor de bărbați, de 
F. Aht. 5) Lenora, baladă de Biirger, trad, 
de St. O. Iosif, declam, de Voicu Nițescu, 
stud. VIII gimn. 6) a) Duet de viore, 
eșec, de membrii orch. G. Preșmereanu, 
stud. VIII gimn. și Oct. Neagoș, stud. III 
corn. 3) Fantasie românescă cu solo de 
flaută, arang. de Iosif Hahn, eșec, de or
chestra societăților. 7) Eminescu în poe- 
siile sale postume, disertațiune de Horia P. 
Petrescu, stud. VIII gimn. 8) Vivandiera, 
cor de bărbați de Flechtenmacher-Dima. 
9) Jidanul în raid, anecdotă de Th. Spe- 
ranția,' declam, de Vincențiu Dîmboifl, 
stud. Ill com. 10) a. Cântec de adio, 
quartet de viore, arang. de Ios. Hahn, 
6) Potpourri naționale, cu solo de flaută, 
eșec, de orch. soc.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat de la învăță
torii români gr. or. din Satulung, Oernat, 
Turcheș, Bacifalu și Dîrste 10 cor. în me
moria răposatului lor șef tractual, proto- 
presbiterul de pie memorie loan Petrie. 
Primescă marinimoșii donatori cele mai 
căldurdse mulțămite. — Direcț. scol, medii 
gr. or. române.

ULTIME SCIRÎ.
Constantiiwpol, 9 Aprilie. Se afir

mă, că Sarafoff s’a refugiat și a ple
cat spre Sofia, unde au fost convo- 
cațî toți conducătorii comitetelor 
revoluționare. Se crede, că Macedo
nenii vor se provoce o revoluție 
generală la 15 Aprilie în Macedonia. 
Porta a luat estra-ordinare măsuri 
militare.

Belgrad, 9 Aprilie. Prin noua 
constituțiune impusă de rege, se 
admite și succesiunea femeilor la 
tron. Radicalii de tote nuanțele, 
uniți, se vor opune prin tdte mijlo- 
cele la regimul quasi-absolutist.

— Scirî sosite aici spun, că Alba- 
nesii din Dibra au năvălit asupra 
orașului Ochrida, unde au măcelărit 
pe toți creștinii, fără deosebire de 
naționalitate.

Sofia, 9 Aprilie. Zoncew, vice- 
presidentul comitetalui macedonean, 
care era internat în Drenova în în- 
chisdrea de acolo, a fost liberat.

Diverse.
Mirosul omenesc. E seiut, că Ne

grii și Chinese’ au miros neplăcut, ca să 
evităm o espresiune mai forte, pentru un 
nas european. Același lucru îl spun însă 
asiaticii despre europeni. Etă ce scrie un 
Japones, Dr. Buntaro Adachi, în revista 
„Glob'us":

„Mirosul europenilor e obștesce cu
noscut în Japonia. Pentru Japonesî, miro
sul europenilor e isbitor, cu deosebire al 
femeilor europene. E pătrunzător și rîn- 
ced... și variază după indivizi, când dul
ceag, când amar. Mirosul lor de multe 
orî umple t<5tă casa. El stă în strînsă le
gătură cu vîrsta. Copii și bătrânii nu mi- 
rdsă, seu mirdsă mai puțin ca dmenii ma
turi. Mulțî din Japonesii, cari stau vreme 
îndelungată în Europa, găsesc mirosul eu
ropenilor la început respingător, er după 
trecere de lunî nu-1 fnai simt. Mirosul, 
chiar cu spălăturî cât de dese și de radi
cale, nu pot dispărea de tot".

Un Chines, cunoscutul general Tchen- 
kitong, fost atașat militar pe lângă amba
sada chinesă din Paris, actualmente er în 
China, scrie următorele în prefața cărții 
sale asupra Francesilor:

„Am fost neplăcut atins când am so
sit la Paris, nu din causa schimbării ope
rate în felul meu de traiă, cu tdte că nu 
e tocmai ușor pentru un locuitor al impe
riului ceresc, deprins cu tot confortul vie- 
ței, ca să se obicinuescă cu incomoditâ- 
țile ce întîmpină la Paris, mâncarea prdstă, 
lipsă de beuturî aromatice, de tutun bun, 
de servitori disciplinați. Oh! nu! ceea ce 
mi-a displăcut fdrte mult esluțenia și uri- 
ciunea europenilor, ale căror trăsuri pu
țin delicate îmi ofensau ochii mei de ar
tist, precum și mirosul urît, ce-1 exalau 
pănă și damele cele mai frumdse și de 
curînd îmbăiate. A trecut un an pănă 
m’am putut obicinui ca să nu-mi astup 
nasul, care sufere cumplit11.

Un trib <le omeni fără picîore. 
Se seranaleză existența unui neam de 
dmeni, în Noua Guinee, numiți Ahgaiambo, 
adecă fără picidre. Ei trăiesc, afirmă sir 
Francis Winter, care descrie moravurile 
lor într’un lung raport adresat guverna
torului general al Australiei, în mijlocul 
lacurilor, umblă tot timpul în luntre său 
înot și nu se simt la largul lor decât în 
mlaștine. Ei se culcă în nisce colibe mici 
clădite pe pari deasupra apei. Acest trib 
de „apoțli" trăesce în mod patriarchal 
pe piciorul celei mai perfecte solida
rități.

Un sfat bun. Se vorbesc! cât se 
pdte de puțin de tine însu-ți, căci dâcă 
vorbesc! bine, lumea nu crede, decât ju- 
jumătate, dăcă vorbesc! rău, crede de două- 
ori atâtă.

Sosiți in Brașov.
Pe 0iua de 9 Aprilie n.

Europa: Radman, Maleter, Pesta; Ddsay. 
Nyitra; Weissmann, Putna; Erdelyszky, Sibiiu; 
Deutsch, Lugoș; Binder, T.-Ocna; d-na Bois, d-na 
Tonkenay, Galați; Ldbl, Viena.

Orient: Ciorneiti, proprietar, Bucurescî.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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»Romana«.
Cu bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că dilele aceste a apărut 
în editura tipografiei A. Mureșianu descrie
rea și esplicarea dansului nostru de salon 
„Romana-.

Titlul broșurei este:
„Romana-, dans de colonă în 5 figuri. 

Descrisă și esplicată împreună cu musica 
ei, după compunerea ei originală. Cu-o in
troducere („în loo de prefață-,) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
când, în epoca redeșteptării nostre națio
nale, s’a compus și înființat în Brașov „Ro
mana-, unicul dans de colonă român. In 
ierna anului 1901, cu ocasiunea jubileului 
de 50 de ani de la fondarea Reuniunei fe
meilor române, s’a serbat la balul festiv ce 
s’a dat în Brașov cu ocasiunea acbsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei-. La 
acest jubileu vre-o 20 de părechî, damele 
pur tând costum național, au jucat „Romana- 
jubilară, adecă au esecutat acest dans în 
tocmai după regulele și prescrierile origi
nale, cum s’a esecutat înainte cu 50 de ani 
la primul bal al „Reuniunei-.

Autorul broșurei esplică „Romana- în 
strînsă ‘ legătură cu musica ei după aceste 
reguli și prescrieri originale, fără abaterile 

și erorile, ce cu timpul s’au furișat în acest 
dans. (Esplicarea figurilor o face alături și 
în limba germană.)

Meritul autorului broșurei mai sus 
anunțate este, că a fixat regulele originale 
ale „Romanei-, ca orî și unde în ținuturile 
și țările locuite de Români acest dans de 
colonă român să potă fi studiat și jucat 
cum se cade și uniform. De aceea a adaus 
la finea broșurei și textul frumosei și atră- 
gătorei musice a „Romanei-, esplicând prin
tre note tote mișcările dansului după tactele 
musicei.

Pe lângă popularitatea, de care se 
bucură dansul „Romana- pretutindeni în
tre noi, a fost tot-deuna o dorință viuă a 
publicului nostru de a o vedă jucându-se 
bine, esact. și uniform. Credem, că broșura 
de față, pare face istoricul și descrierea 
figurilor dansului cu multă îngrijire și acu
rateța, va satisface pe deplin dorinței ge
nerale.

Broșura este în cuart mare, hârtie 
fină și tipar elegant, cu adausul unei cole 
de note (musica „Romanei- eu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

„Romanau se pote procura de la ti
pografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena,
Din 9 Aprilie n. 1903.

Renta ung, de aur 4%................... 121 65
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur . 92.55
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.30
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25
Bonuri rurale ungare 3*/ 2°/0 . . . 94.10 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99,25 
Impr. ung. cu premii....................201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.75 
Renta de hârtie austr.......................... 100.70
Renta de argint austr.....................   100.60
Renta de aur austr.......................... 121 75
Rente austr. 4n/0 de corone . , 101.25
LosurI din 1860................................. 154.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 721,— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 673 25 
NapoleondorI . .................................. 19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.95
London vista............................. 23.98-5
Paris vista....................................  95.32 '/2
Note italiene................................. 95.25

Cursul pieței Brașov.
Din 10 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. n 19.04 n 19.08
Galbeni 11.20 n 11.30
Mărci germane n 117.- r 111 08

Scris fonc.Albina 5°/o 101.— „ 102 —
Ruble RusescI „ —.— „ —.— 
Lire turcescl „ 21.40 „ —.—

000000000000000© 
pentru sesonnl de primăvară
* au sosit

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

B. ASCHER, 
Stradu Porții i%r. li.

oooooooooooooooo

De vânzare 
done clopote de biserica, 
în stare bună, în greutate unul de 
900 klgr , altul de 600 klgr.

Oferte se primesc pănă în 30 
Apribe a. c

Cristian, lângă Brașov.MARTIN ZERELLES.
Sz. 262 - 1903.

tlkvi.

Ârveresi hhdetESay.
Alulirt kikublbtt bir. văgrehajto ezennel kbzhirră teszi, hogy a bras- 

sbi kir. jârâabirosăg 1902 evi Sp. I 537/3 sz. vbgzeabvel Puscariu J6- 
zsef felperea reszere, Grbiginicza Miklba hagy alperes ellen 820 kor. 68 
fii. tbkekovetelbs- s jar. erejeig elrendelt kielăgitesi vbgrehajtâs folytân 
alperestbl lefoglalt 6s 784 kor.—filre becsiilt ingosăgokra a brasabi kir. 
jbirosâg 1903 evi V. 483/5 szctmu vegzesevel az ărverbs elrendeltetvbn, 
arinak a korâbbi vagy feliilfoglaltatok kbvetelâse erejeig ia a mennyi- 
ben azok torvenyes zâlogjogot nyertek volna, alperea lakâsân Brasso- 
ban, Bolgârszeg, Malomârok-utcza B 7 sz. a. leendb megtartâaa hatâr- 
idâul 1903 ik evi ăprilis ho 23-ik napjânak d. u. */ 22 orâja kitiizetik a mi- 
kor a biroilag' lefoglalt hâzi 'butorok, a egybb ingoaâgok a legtobbet 
igbrbnek keszpbnzifizetes mellett, szuksbg eaeten becaâron aiul

• nak adatni.
Felhivatnak miudazok kik az elârverezendb ingoaâgok 

bbl a vbgrehajtato kovetaleaet megelbzb kielbgittet.esh.ez jogot 
hogy amennyibeu rbaziikre a foglalăs korâbbiu eazkozoltetect 
ez a vegrehajtâsi jegyzbkonyvbbl ki nem tuuik, eisbbbsh^i bejelentbsei- 
kec az ârverbs megkezdbseig alulirt kikuldbttnbl irâsban vagy podig 
szoval bejelenteni el ne mulasszâk

A tbrvenyes hatâridb a hirdetmenynek a birosăg tâblâjân tbrtent 
kifuggesztbsbt kbvetb naptol szâmittatik

Kelt Brassb, 1903-ik evi ăprilis ho 7-ik napjân.
Tanko Jânos,
kir. bir. vegrehajto.

is el fog-

vbtelâră- 
tartanak, 
volaa es
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Praiurile-Seidlitz aie î™ loll
Awritahlle numai, deeă ffiăcare cutia este prove«|ută cu mareei de 

ajierare a iui A. moli «1 eu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicdse la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, con8tipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bole femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Corone 2.— 

Falsificațnle se vor urmări f>e cale judecătorescâ.

Franțbranntwreih și sare a lui MoSi» 
Wai’î-J-nhiiîi nnm-iî decâ Hecare sticlă estetsrov&dută cu marca de scutire și cu 
v u» HUUIIU fiUSildl, plumbul lui A. ÎTIoIJ.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat; alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de receiă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Coroi.e 1.90.

t»

Sftpun de copii a lui Moli.
Cel mai fin săpun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cui- (f/ț 

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 ș'. 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provejlută cu marca 
de aperare A. Moli.______________________________ _ ________________________________Q

Triauiterea prinelpală prin O
Fairmiftcistui zi. Q

g. și i, fnruisor ai cui'țiî imperiale Viena, Tnciiiaiilieii 9 g
Comande din provincia se efectuezi jlilnic prin rambursă poștală.

La deposite să se cerâ anumit preparatele provăiiute cu iscălitura și marca 
de apărare a lui ,4. MOLL. M

Deposits în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler, * W
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


