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Socialismul.
(a) Socialdemocrația este o apa

riție permanentă și intensivă în vieța 
economică a statelor europene și de 
câteva decenii se manifestă nu nu
mai ca mișcare a muncitorilor prin 
meetingurl, procesiuni demonstrative 
și greve, ci și ca agitație pe terenul 
politic, ca factor, care nu se mai 
pote ignora.

Gât timp acostă mișcare a preo
cupat numai cercurile politice ale 
statelor streine, ea nu putea fi dis
cutată în pressa nostră de dincoce 
de Caxpatî de cât din punct de ve
dere academic. Nici sforțările câtor
va jidovașî din România, aliați cu 
un numer de „intelectuali11 români 
adăpați de doctrinele colectivismului 
trances și belgian nu ne-au emo
ționat din cale afară, căci era de 
prevăzut, că acele sforțări nu vor 
putd ave durată într’un stat emina
mente agricol cum este România. 
Și prevederile s’au împlinit. Elemen
tele naționale, câte luaseră parte la 
„vifleimul socialdemocrat“ în Ro
mânia, acjl au renunțat la utopiile 
lor și s’au contopit cu un partid 
istoric național din acea țeră.

Propaganda socialistă înse a 
trecut și frontierele ndstre și, după 
cum am arătat în mai multe rân
duri, a început a străbate chiar și 
în mijlocul poporului nostru, unde 
— după cum se scie — în urma 
nevoilor economice de multe feluri 
este aglomerat material suficient de 
nemulțumire, propriu de a face ac
cesibile inimile pentru primirea ori 
cărei doctrine, ce promite... mântuire.

Nu ne emoționăm din cale afară 
nici acuma, fiind-că cunoscem pulsul 
poporului nostru și suntem siguri, 
că dâcă va fi luminat despre adevă
ratele tendințe ale social democrației 
internaționale și se va convinge, ce 
jertfe i-se cer în schimbul acelei 
mârituirl problematice făgăduite de 
socialdemocrațî, — îșl va întbrce 
spatele cu disgust de la dânșii.

Decă aruncăm o privire asupra 
cuceririlor făcute de socialdemocrațî 
vedem, că terenul cel mai priincios 
l’au avut pănă acuma în Germania.

După datele, ce le avem ladis- 
posiție, progresul făcut de partidul 
socialist în imperiul german pe te
renul politic în timp de 27 ani, este 
enorm. Pe când la alegerile din 1871 
candidații socialiști n’au întrunit de 
cât 118.655 de voturi, la alegerile 
pentru Reichstag din anul 1898 
din totalitatea voturiloi’ esprimate 
(7.600.000) mai bine de 2 milione 
s’au dat candidaților socialiști, cari 
ău obținut 56 mandate din 397. 
După partidul centrului, cel mai 
puternic partid în Reichstag este al 
socialdemocraților, âr după numărul 
voturilor îl întrece și pe acesta.

După Germania vine Franța cu 
aprope 50 deputațî. Aceștia însă au 
sacrificat pre cum se vede epitetul 
de „revoluționari11, căci din cabinetul 
lui Waldeck-Rousseau făcea, parte și 
socialistul Millerand, âr un alt socia
list Jaures, este actualmente vice
președintele camerei și lăsând deo
camdată la o parte împărțirea pro
misă a averilor, colaborăză din răs
puteri numai la realisarea unora din 
punctele programului general social
democrat, anume la cele referitore 
la sugrumarea bisericei și la elimi
narea învățământului religios din 
școlă.

Ce resultă însă de aici?
Resultă. că socialismul a prins 

rădăcini mai durabile numai în sta
tele industriale. Desvoltarea enormă 
a technicei, fabricile și mașinile au 
stins mica industrie și au luat din 
mânile a milione de omeni mijldcele 
de producție.

Neavând mijloce de producție, 
muncitorii au rămas proletari, cari 
îșl duc la târg forța lor de muncă, 
pe care o cumpără capitalistul, sin
gurul care este stăpân pe mijloce 
de producție.

Acâsta este teoria lui Karl 
Marx, care în opera sa „Das Ka

pital11 (3 volume ed. 4 1890. — Vo
lumul 2 și 3 editat de Engels) sta- 
bilesce două feluri de valori: 1) va- 
lorea de întrebuințare și 2) valorea 
de schimb. Muncitorul își duce 
marfa (forța de muncă) la tîrg, ca
pitalistul îi plătesce pentru ea nu
mai „valârea de schimb11, pe când 
el îi esploateză „valorea de între
buințare11, o plus valore din care se 
îngrașă capitalistul, âr muncitorul 
tot proletar rămâne.

Teoria despre „plus - valore11 
(Mehrwerth) a lui Marx este temelia 
întregei agitații socialiste. Acâstă 
teorie însă nu se pote susține în 
tătă întinderea ei nici chiar când e 
vorba numai de valori industriale, 
cu atât mai puțin, când e vorba de 
producte agricole. Marx susține 
adecă, că orl-ce product este „muncă 
cristalisată11 și valoreză atâta, câtă 
muncă s’a întrebuințat pentru face
rea lui. — Orl-cine pbte vedâ însă, 
că la valârea productelor agricole 
nu contribue numai „munca prole
tarului11, ci și calitatea solului, a să- 
mînței (viței), a climei și a multor 
alte împrejurări.

Dâcă prin urmare în Germania 
unde d. e. într’o singură fabrică 
(Essen) lucrăză câte 22,000 munci
tori, putea să se facă agitație pe 
tema „plusvalorii11, — nu se p6te 
face aceeași agitație într’o țâră agri
colă, unde numărul „proletarilor11 
este restrîns și în special la Români, 
unde majoritatea covârșitore dispune 
de „mijlâcele de producție11 pe pe
tecul său de pământ.

Etă de ce congresul socialist 
de la Salonta, despre care reportăm 
la alt loc, nu ne emoționâză așa de 
tare.

Ministrul Szell ia monarchul. 
Pentru adi, Joi, a fost hotărît ținerea 
unui consiliu de miniștri în Budapesta. 
Consiliul se va fi ocupat de sigur cu si- 
tuațiunea politică, căci după o telegramă 
din Viena, ministrul president Ooloman 
Szell este așteptat pe diua de mâne, Joi, 

se sosescă în capitala austriacă. Szell va 
fi primit de Majestatea Sa monarchul, 
căruia îi va face raport asupra situațiunei.

Românii în Roma.
Erl au sosit în Roma peste 150 es- 

cursioniști români din România, cari s’au 
dus să asiste la Congresul latin. Din inci
dentul acesta, Italienii li-au făcut o strălu
cită primire, demnă de aceea, care li-s’a 
făcut studenților italieni în România. 
Pressa italiană întregă are articolele cele 
mai înflăcărate ia adresa Românilor, er pe 
zidurile orașului s’a lipit un manifest de 
următorul cuprins:

„Romani,
„Indată-ce s’a svonit, că în Roma se 

va ține congresul latin, totă România 
care cugetă, simte și-și amintesce, a fost 
în mișcare și din elegantele și populatele 
orașe ca și din satele perdute prin munții 
Transilvaniei, au sburat la Roma, „magna 
parensli, salutări și urări.

„Mâne,, o falangă de trei sute de 
Români, făcând îndărăt drumul bătut de 
părinții lor legionari, pe cari împăratul 
Traian i-a condus la cucerirea patriei lor, 
rămasă în cursul secolelor nobilă și ne
clintită stâncă a latinităței în orientul 
Balcanic, va sosi aici sub conducerea 
lui Tocilescu, savantul archeolog, desco
peritorul monumentelor romane din Do- 
brogea.

„Cetățeni ai Romei!
„Toți aceia, cari își amintesc de pri

mirea sărbătorâscă, ce s’a făcut în Româ
nia, în timpul din urmă, senatorilor, de- 
putaților și Ziariștilor noștri, de ovațiunile 
neîntrecute aduse geniului latin în per- 
sdna lui Mascagni, și de demonstrațiunile 
de entusiasm delirant ale întregului po
por român, care se grămădea în calea stu
denților noștri din societatea „Corda Rra- 
tresu, nu vor lipsi d’a aduce și ei fraților 
români, la sosirea lor în Roma, mulțumi
rea inimei lor, care nu uită, și a gratitu- 
dinei loru.

D-l Bacelli, ministrul agriculturei, in
dustriei și comerciului a dat ieri un mare 
banchet, la care au fost invitați 80 dintre 
români. Principele Coloma, primarul Romei 
va învita pe Români la o recepțiune ”di
plomatică, ce va ave loc mâne sără Joi 
sera în Oapidoglio.

FOILETONUL „GAZ. TRANS11.

Cugete sinistre. 
I. Hock.

Adesea mă gândiam, ce pote fi cau
sa, că epoca nostră cu totă mărirea și 
progresul ei, tânjesce și se sbuciumă ca 
un bolnav, care sufere de astmă, când se 
află într’o atmosferă stricată. Fie-care are 
sensația, par’că l’ar durea ceva și ca o 
epidemiei morală să răspândesce în inimi 
sentimentul marasmului și al plictiselei de 
vieță. Omenimea este obosită, istovită și 
par’că totă lumea ar suferi de nevrosă.

Er familia este chinuită de aceeași 
neliniște, ca și individul. Putem dice, că 
în epoca nostră vieța familiară curată este 
lucru rar, și încă și mai rară este fericirea 
senină. In căsătoria modernă, fie-c.are soț 
reclamă numai drepturile sale, își negli- 
jeză însă datoriile. Iubirea în vieța fami
liară arareori se potențeză atji pănă la 
abnegație. Mi-se pare, că iubirea e boi

cotată prin egoism, er egoismul a stricat 
caracterul.

Boia familiei a molipsit societatea, 
unde vedem de asemenea decadență mo
rală. Un fel de nemulțumire confusă în- 
colțesce în spiritul omului, care proiec- 
teză umbra unor crise sângerdse. Autori
tățile, pe cari s’a clădit ordinea socială 
modernă, ori au cădut în pulbere, ori au 
început se se clatine. Nu mai există vr’un 
punct, pe care se ne putem răzima cu 
siguranță. Pretutindenea, unde călcăm, se 
clatină terenul și în organismul bolnav al 
societății se manifestă simptomele otră- 
virei sângelui. Pot dice fără esagerare, că 
întrega omenire este greu bolnavă. Sufere 
de friguri. Uneori tremură de frig, altă
dată cade într’un paroxism de fierbințelă. 
Ea nu alergă, decât după sensații, ca și 
cum numai în acestea ar găsi pentru un 
moment alinare.

Vechile temelii ale Europei se sgu- 
due și se prăbușesc. Nu mai esistă auto- 

j ritate. Religiunea a ajuns a fi numărată 
| între basme, patria este un prejudițiu co

pilăresc,. asupra căreia surîdem, âr dej mai 
dibaci caută să trăiescă după ea. Vieța 
familiară este o cătușă pe care am vre 
să o rumpem, deorece credem, că vieța 
numai în agitație și în plăceri se pbte 
găsi. Ori-ce avânt mai nobil al sufletului 
în ochii cinicului nu este decât un idea
lism bolnăvicios, pe când tote păcatele, 
cari pănă acum fură stigraatisate de mo
rala tuturor popdrelor, în ochii lui are 
caracterul progresului și civilisațiunei.

Acestea sunt în adevăr nisce stări 
triste și simptome ale unei decadențe ra
pide, er față cu excesele scandalose ce 
se repetă dilnic, noi stăm cu mânile în 
sen, fără să seim ce să începem. Ca fiara 
nobilă dintr’o pădure stîrpită, așa dispar 
din consciența generală virtuțile, ce îno- 
bileză pe om. Generositatea, abnegația, 
desinteresarea au început să fie noțiuni 
aprdpe necunoscute. Omenii nu mai mă- 
soră vada și mărirea deapropelui după 
calitățile nobile ale caracterului, ci după 
semnele esterne ale bogăției. Acestea sunt 
nisce răni grozave; der pănă la fundul 

lor n’am pătruns încă. Ia să aruncăm o 
privire în vieță! Să vedem, ce observații 
vom face:

Nervositate și surexcitație, ale căror 
urme le vedem deja și în literatură și 
artă. Ideile se veștezesc și omenirea este 
cuprinsă de o scârbă de vieță. Spre a 
scăpa de aceste chinuri, dmenii caută a 
se tîmpi prin excitații artificiale, întocmai 
ca morfinistul, care pentru chinurile sale 
corporale caută alinare în otrava pus- 
tiitdre.

Am căutat rădăcinile răului și mi-se 
pare că le-am găsit. Isvorul răului este co
pleșirea spiritului de cătră materie. Etă mo
cirla morală a egoismului și materialis
mului, din care răsar acele miasme veni- 
nbse, cari dau epocei ndstre o înfățișare 
atât de desperată.

In locul sufletului a venit corpul, în 
locul spiritului materia ! învățăturile evan
gheliei au fost înlocuite de cătră învăță
turile vițelului de aur. Căci astăfli banul 
este acela, care deschide drumul la vadă, 
traifi bun, la tbte bucuriile pământesc!,
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Studenții germani și Biilow. Se 
scie, că studenții maghiari au trimis can
celarului german o adresă de felicitare 
de incidentul răspunsului său la interpe
lația lui Hasse. Îndemnați de acestă ad
resă, societatea „Germania* a studenților 
din Darmstadt au trimis lui Biilow urmă- 
torea adresă:

Escelență!
Nu ne-am fi adresat Esc. vdstre în 

afacerea Germanilor din Ungaria, decă 
nu s’ar fi întîmplat acesta din partea ti- 
nerimei academice maghiare. In urma acesta 
se impune o declarație și din cercurile 
universitare germane.

Nu suntem veseli, ca academicii ma
ghiari, de desbaterile recente din „Reichs
tag11. Cu deputatul Hasse credem și noi, 
că s’ar oferi diferite ocasiuni pentru in
tervenții pretinesci de vecini și aliați în 
favorul Germanilor din Ungaria și credem 
înainte de tote, că aparența unei sacrifi
cări a celor 2l/,-3 milione Germani din 
Ungaria s’ar pute evita.

Suntem de acord cu dep. Schremf, 
că prin o asemenea atitudine — care 
de loc nu se îndrepteză contra existenței 
statului ’ungar — nu se pericliteză nici 
într’un chip tripla alianță. Dor Maghiarii 
sunt avisați mult mai tare la acea alianță, 
de orece în cas contrar ar fi înghițiți de 
puhoiul slav.

Noi studenții universitari germani 
stăm credincioși și cu cinste pe lângă îm
părat și imperiu, der nu mai puțin credin
cioși stăm și pe lângă conaționalii noștri 
până unde răsună limba germană.

Darmstadt, 3 Aprilie 1903.
(ss) Burschenschaft „Germania*.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 6-a.)

Stabulațiunea este și rămâne pen
tru raporturile nostre actuale o utopie cu
rată. Unde poți ținea și îngriji vitele unui 
sat întreg printr’un singur om ori doi, ca 
ele' să fie bine îngrijite, menagiate și adă
pate la timp, acolo se fi silit să ții 50—100 
de paznici ai lor, mai cu semă copii din 
etatea de șcdlă, cari ei singuri au lipsă 
de pază și povață, și să duci vaca, vițelul 
și mânzul ori porcul de frânghie și să-l 
priponesc!, ori să le ții tdtă diua închise 
în grajdul întunecos și murdar, decât să 
umble la aerul curat, să alerge și să se 
jdce pe ierba verde și la apa curgătdre’ 
și să se dedea,cu obosela și asprimea cli
mei și intemperiilor 1!

„Stăbulațiunea pentru vară este pen
tru micul cultivator de multe-ori său cu 
totul imposibilă, seu din cale afară scumpă; 
aceea-și este de dis și la suprafețe prea 
mici pentru irnaș“. Nutrețul pentru ernă 
se pbte mai ușor produce (v. d. Goltz 1. c.)

Prin urmare vorba lui Buehenberger 
se potrivesce deplin și pentru noi și ra
porturile nostre. Unde ni-se oferă ocasiu- 
nea, și tote comunele cart au perdut ori 
dismembrat pășunea și pădurea comu
nală, se caute și la ocasiunea binevenită 
s6 le reînființeze din nou!

In România cestiuneațerănescă cu pe
lagra, paludismul și alte băle endemice 
ce bântuie pe țăranul român de acolo, 
provenite din miseria țăranului, nu se vor 
pute combate și lecui nici prin Băncile 
populare de curând înființate, nici chiar 
prin înființarea Casei rurale, care nu le 
va pute procura pământ de cultură și 
hrană la toți. Pănă nu li-se va procura 
și lor posibilitatea de a ține și ei o vită 
două de Ddmne-ajută și să aibă fie-care 
lapte suficient în casă pentru copii — și 
a cresce vite tinere cu dre-care folos 
pentru ei, și să-și producă și lemnele tre- 
buincidse pentru foc și clădirile și ecare- 
tele economice, ca să esă și ei odată din 
bordeiele întunecdse și umede, și din ca
sele de nuiele și de paiantă; și se nu mai 
țină nici vitele vara și erna afară sub ce
rul liber, ori priponite de vre-un pom, ori 
la gard, și nici puținele producte și nu
trețul să-l mai țină afară espus tuturor 
intemperiilor, ca jumătate să li-se strice 
de intemperii — pănă atunci nu se va 
curma răul 1 Se va curma însă răul de 
sine și în scurtă vreme prin înființarea de 
pășuni și păduri comunale, prin reduce
rea unei părți din moșiile mari și mici 
publice și particulare, ce sunt supra gre
vate de datorii pănă aprdpe de valdrea 
lor. Atunci țăranul va răsufla ușor și va 
progresa de la sine și prin sine — căci 
din taxele ce plătesce actualmente țăra
nul pentru vite, în 5 — 10 ani pot ușor 
achita plata pământului espropriat de co
mună ori stat, pentru pășunea și pădurea 
comunală a obștei; proprietarii ușurați de 
datoriile onerdse își pot mai ușor căuta ei 
singuri de moșii, ca să nu mai fie siliți 
să le arendeze celui dintâib venit, de frica 
întârdierei ratelor de la Credit și credi
tori; satele se vor ameliora și însănătoșa— 
și în câmpia sterpă, lipsită de ori ce ar
bori și arbuști pe multe miliare pătrate 
întindere, se vor ridica în scurtă vreme 
Dumbrăvi frumose chiar și în Bărăgan, și 
cele deja înființate nu se vor mai devasta 
și dispare în detrimentul frumseței și si- 
lubrității țărei.

Cu acăstă măsură nici țăranii, nici 
proprietarii nu sunt păgubiți ori amenin
țați în viitorul lor. Țăranii găsesc pământ 
de cultură și hrană, în parte dijma, și pe 
bani ușor pe moșia pe care se găsesc, ori 
pe moșiile vecine în condițiunî mai favo
rabile, îndată-ce vitele lor sunt asigurate 
de pășune și nutreț suficient pentru vară 
și ernă, er proprietarii și arândașii nu pot 
ave temă a nu găsi brațele necesare la 
munca câmpului, căci prin înființarea pă
șunilor și pădurilor comunale se detrage 
și reduce prin forța lucrului o parte din 
arealul destinat culturei și care ar trebui 
muncit în același timp cu celalalt — și 
fiind mult se muncesce rău, și vite mai 
multe produc gunoiii mai mult pentru în- 
grășarea și lucrarea sistematică și rațio
nală a pământului.

Btă învățămintele ce putem trage din 

pățaniile nostre și ale altora. Ele însă nu 
sunt singurele. Mai vin și altele în pri
vința divisiunei escesive și dispersiunei 
pământurilor țărănesc!, concurența cultu
rei mari și a capitalului mobiliar, — con
curența țărilor transoceanice și deprecia- 
rea productelor soiului și cu ele a muncei 
țăranului.

Țăranul, fost clăcaș și iobagiu îm
proprietărit în condițiunile vădute mai 
sus și având el singur a-și plăti pămân
tul cedat lui pentru hrană, fu pus de la 
început într’un grad de inferioritate în 
concurența liberă, lăsându-1 pe el mai de
parte cu uneltele lui primitive și cu pă
mânturile trunchiate în sute de parțele 
îraprăsciate peste întreg hotarul comu
nei, — față de proprietarul de pănă aci, 
care avea tot laburl mar! și mai bine 
condiționate și arondate. Prin introduce
rea dreptului comun și facultatea de dis- 
posițiune liberă asupra lui și de testare — 
răul s’a agravat și mai mult, pe când 
după dreptul feudal, sesiunea colonicală se 
transmitea tot-deuna indivisă asupra ce
luia, care o putea munci și să facă boie
rescul și ponturile pentru ea, er însură
țeii erau înzestrați din nou cu loturi în
tregi din pământul comunal și alodial. La 
moșneni, după vechiul obiceiu al pămân
tului, fetele nu căpătau nici-odată zestrea 
din pământuri și moșie, ci numai partea 
cuvenită de mișgăt.dre și în numărar și 
scule, și numai în cașul când nu era fiu 
moștenitor direct se înfia fata cu drept 
de moștenitor și succesor al moșiei. La 
vândarea moșiei, proprietarul ei era dator, 
conform instituției Protimisului, să-l ofere 
mai întâiiâ spre cumpărare tuturor rudelor 
celor mai de aprope, apoi celor mai îndepăr
tate, în urină vecinilor, și decă nici unui din 
ei nu voia ori nu putea să-l cumpere, era 
volnic să-l vîndă la străini și să-l înstrăi
neze. Ou aceste măsuri înțelepte se păs
tra proprietatea rurală mijlocie și mică 
în stăpânirea familiei și ferită de ato- 
misare.

Astădi? Esemplele sunt vii înaintea 
ochilor de ruina moșiilor prin împărțire 
și subîmpărțire pănă la atomisare și scă- 
pătarea familiilor adusă cu ea. La mica 
și infima proprietate pe-o moșidră de 2—4 
pogdne sunt părtași câte 2 - 4—6 frați, 
ori la loc de-o jumătate hectolitru sămă- 
nătură sunt composesorii câte 3—4 fami
lii, cari toți se duc cu carul și plugul, cu 
sapa și secerea, der nici unul din ei nu 
are ce să muncescă diua întregă, ori nu-1 
pote cultiva sistematic din lipsa de mij- 
ldce — der și perd diua și forțele apte 
de muncă.

Congres socialist la Salonta.
Duminecă s’a ținut în Salonta-mare 

un congres al așa numitului partid reor- 
ganisat social-democrat. Au participat 500 
delegați din 250 comune, mare parte de 
prin comitatele Bihor, Arad, Sătmariu, 

Sabolcitî și Bichiș, unii chiar de prin Ar
deal. Două delegații au representat pe 
social-democrații din Austria.

E primul cas, când vedem, că printre 
social-democrații internaționali s’au rătăcit 
și câți-va individ!, cari se die a fi Români 
și cari mergând la congres, ș’au ținut de 
„datorie11 a-șî ridica și ei cuvântul, cum 
biata a putut. S’au văfjut și table cu ins
cripții în care cei ce le iscodiseră, au 
proclamat frățietatea „româno-maghiară" (!) 
Diarele maghiare șoviniste fac mare cas 
din acesta și laudă inițiativa „patriotică11 
a acelor „Români11.

Congresul a fost deschis de loan 
Vecseri (Arad), care a salutat pe delegații 
întruniți din tote părțile țării. După el — 
audiții — s’a ridicat „cetățenul" Todor 
Onișor din Blașiă, care în calitate de al 
doilea „president" de vârstă, a făcut cu
noscut congresului, că și Românii (!) au 
venit la congres din vre-oGO—70 comune 
Pentru vestea acesta „îmbucurâtore" Oni
șor fu răsplătit cu sgomotdse aplause.

S’a ales apoi biroul și s’au verificat 
mandatele. (Nu se spune însă, că d. e. de
legărilor români, cine le-a dat „mandate" 
pentru congres — Red.) Urma raportid 
delegaților asupra situației muncitorilor 
din provincie. Cu ocasia acăsta au luat 
cuvântul mai mulri „oratori români11.

Unul cu numele Iosif Murgu, țăran 
agricultor din Bakony, a dis că Românii 
și Maghiarii sunt frați, ei nu se urăsc 
unii pe aiții, social-democrația îi va apro
pia și contopi și mai tare. — Găvrilă Toc 
și Petru Pantea au vorbit unguresce des
pre miseria poporului din Biharia. — De
legatul din Kdrdsbs-Tarjân s’a plâns în 
contra preoților. — Moise Boiț (Gorbed) 
a dis, că Românii n’au venit la Salonta 
mare, ca să împartă pământ. A năvălit 
apoi contra naționaliștilor români (el i-a 
numit „agitatori"), și invită pe Români să 
se grupeze sub flamura social-democrației 
— Iosif Stan (Caba) a glăsuit despre fră
țietatea româno-maghiară. — Carol Loy 
(de ce nație?) — Culeg.) a spus pe ro- 
mânesce, că este o mistificație a se vorbi 
despre șovinismul maghiar seu român.

Firesce, printre „oratorii" pretinși ro
mâni, au fost și alții de alte neamuri, cari 
au vorbit despre starea miserabilă a po
porului.

După acesta, se citesc 83 telegrame 
și scrisori de aderență, precum și telegra
mele socialiștilor din Bologna, Elveția, 
Germania, Franța și România.

Congresul s’a continuat și a doua di. 
Printre oratorii acestei dile a fost și „Ro
mânul" Alexă An dr evict (!). In limba ro
mână el a dis, că „Românii au fost pănă 
acuma maghiaro-fagi; causa a fost, că ei 
au ascultat de popii lor, cari își iau hrana 
spirituală din diarele maghiâro-fobe. De 
aici înainte va fi altfel, căci conducătorii (!) 
Românilor învață poporul la bună înțele
gere cu Maghiarii".

ba în oohii mai puțin ageri, chiar și la 
onore. O asemenea epocă însă nu este | 
epoca progresului, ci epoca decadenței! ; 
Căci decă comparăm epoca nostră în res- I 
pectul conținutului său moral, cu deca
dența imperiului roman pe timpul nascerei 
lui Christos, vom găsi o asemănare înspăi- 
mântătore. Aceeași miserie a masselor, 
același lux descreerat, aceeași vieță reli- 
giosă mărginită la hipocrisie și semne ex
trinsece, aceeași tîrîre de sclav o găsim 
și în țlilele ndstre, ca pe timpul lui Chris
tos. Conținutul este ’același, numai cadrul 
este altul, în care s’au încuibat tristele 
simptome ale decadenței morale.

Ce era pe timpul nascerei lui Christos?
Pe de-oparte tirani — pe de alta 

vieța tristă a sclavilor asupriți. Alăturea 
de un număr mic de dmeni, cari aveau 
bogății imense — un număr enorm de 
alți omeni cufundați în cea mai negră 
miserie. In carierile de piatră, în mine, pe 
câmpuri: sclavi flămând!, cari lucrau din 
greu, nisce nenorociți, lihniți de fdme, 

hnbrăcați în sdrențe, er când cădeau și I

nu-i mai pute ridica nici biciul, erau în
cărcării pe corăbii și descărcări pe insula 
Theba, seu pe țărmul grecesc, ca să piară 
acolo, părăsiți și fără ajutor. Ii cumpărau 
și vindeau ca pe vite, noptea îi adunau 
în camere suterane, unde trăiau cu femei 
și copii în cea mai mare sălbăticire mo
rală, sub paza supraveghiatorului de sclavi. 
„Ce miserie, ce decadență!" Așa suspină 
involuntar ’omul, resfoind acest capitol 
sombru al istoriei. Dăr ca să vedem ase
menea esemple, nu trebue să cercetăm 
prea departe în istorie. Decă ne deschi
dem ochii, găsim chiar si în societatea 
ndstră aceeași miserie, aceași sclăvie.

înainte de asta cu câți-va ani, fiind 
în Sicilia, am visitat minele de puciosă. 
In viața mea n’am vădut miserie, ca acolo. 
Intr’o căldură nădușitore scoteau bieții 
dmeni sacii plini de puciosă prin nisce 
găuri scunde; se încovoiau sub povara 
grea; corpul lor istovit trada la prima 
vedere lipsurile nenumărate. Copii nevrîst- 
nici, femei pe jumătate nude, lucrau acolo 

i îmbrăcari în zdrențe; fețele, lor palide și 

sco'fâlcite erau colorate galbene de pu- 
ciâsă, ăr sudorile, ce curgeau peste pu
ciosă, le împrumuta o înfățișare și mai 
îngrozitore. Storși de căldură, sdrobiți de 
obosela teribilă, lucrau înainte într’o stare 
mai de compătimit, de cât acea a sclavilor 
din vechime. Deosebirea era, că pe când 
sclavii căpătau hrana, acești sărmani ai 
timpului modern trebuiau să sufere fome 
pe lângă o retribuție de ;câteva centime, 
pănă ce îi dobdră boia, seu pănă ce îi 
orbesce praful de cărbuni.

Miseria masselor este și astădi tot 
așa de mare, ca și atunci; și adi găsim în 
locuințele archipline suterane aceeași mi
serie și aceași fdmete, der și aceeași săl- 
bătăeie morală, aceași vieță fără simț de 
onore și de rușine. Merg încă și mai de
parte! Și în diua de astădi omul este 
marfă dusă în piață și comerciul neuman 
încarcă pe deaprdpele nostru sărac pe 
corăbii, spre a-1 duce în țări streine, unde 
i-se exploateză munca, și ceea-ce este și 
mai rău, se aruncă în brațele vițiilor fără 
nume și în abisul îngrozitor al imorali

tății. Nu mai vorbesc de materialism și 
de desfrânările trupeșei! Cine are ochi 
pote să le vadă. Lingușirea tîrîtdre, ser
vilismul josnic n’au fost păte nici-odată 
așa de mari, ca în epoca nostră ipocrită, 
farisaică, care semănă eu arborele mâncat 
de cari, așteptând cel dintâiu vânt, care 
să-l trântescă la pământ, măturându-i 
chiar și praful.

Să eșim din acest abis la curentul 
prospăt de aer al dreptății, frățietății și 
al iubirei! Sufletele însetate după spirit 
și adevăr nu pot fi mulțumite de minciu
nile sistematice și formalitățile hipocrite 
ale timpului nostru. Omenirea are nevoie 
de o nouă vieță. Ea are nevoie de drep
tate și iubire, pe cari odinioră o scuipau 
și o restigneau tocmai așa cum se face și 
astădi. Der iubirea înzadar a fost înmor
mântată sub blocuri de piatră, căci spiritul 
este vecinie și trebue să învie glorios din 
mormântul său.

(„Bud. Tagbl-“) O....
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Cătră sfîrșit a vorbit și o femeie pen
tru drepturile femeilor.

După congres a avut loc un banchet 
cu numerose toasturi. Nu mai puțin decât 
16 femei au toastat, căci femeile au jucat 
rol însemnat la acest congres.

*
„Budapesti Hirlap“, diar guvernamen

tal, vorbind despre congresul din Salonta- 
mare relevă ca o apariție remarcabilă fap
tul, că Românii au participat în mare nu
măr și că între aplause sgomotdse ei au 
accentuat sentimentele frățescî față de 
Maghiari. „Etă socialismul — esclamă nu
mita foie — ca musică a viitorului, ce 
fel de armonie plăcută scie să producă11...SCIR1LE DILEl.

y

— 2 Apiilie v.

Proces de pressă. Seria proceselor 
de pressă pare a nu mai ave sfîrșit. La 
25 1. c. se va pertracta înaintea curții cu 
jurați din Budapesta un nou proces de 
pressă, ce i-s’a intentat d-lui Svetozar Hur- 
ban-Vajanszky pentru un articol întitulat 
„Tîmpirea băeților“ publicat în diarul na
țional slovac „ Norodnie Noviny" din 
Turoț-St.-Mărtin. Motivul e: agitație con
tra naționalității maghiare.

Congregația comitatului Bistriță- 
Năseud e convocată pediuade30 Aprilie 
Obiectele de la ordinea dilei se vor afișa 
la comitat în 22 1. c.

Din incidentul morții regretatului 
loan Popea, prof. gimn. în pensiune cor
pul profesoral de la șcdlele medii și su- 
periore gr. or. rom. din Brașov a contri
buit în loc de cununi 40 corone pentru 
fondul școlarilor bolnavi de la șcdlele 
nostre medii și superidre din Brașov; d-1 
Petru Pop, jude de tribunal în pensiune, 
20 cor. pentru masa studenților; er d-1 prof. 
George Dima 5 cor. la fundațiunea Bologa 
pentru masa studenților. Primescă mari- 
nimoșii donatori cele mai vii mulțămite. 
— Direcțiunea scotelor medii gr. or. rom. 
din Brașov.

Ordin ministerial în contra jocu
lui de cărți. Ministrul de interne (Szell) 
a adresat un ordin cătră orașele investite 
cu drepturi municipale și cătră comitate, 
ordin ce se referă la controlul jocului de 
cărți în localuri publice. B obiceiu, dice 
ordinul, că unii cafegii și birtași aviseză 
unor societăți de jucători de cărți, câte o 
odaie separată pentru jocul de hasard, în 
care poliția n’are intrare. Poliția s’a plâns 
despre acesta la ministeriul de interne și 
acum ordinul acestuia dispune, ca în viitor 
odăile pentru jocul de cărți să fie tot- 
deuna în localitatea de căpetenie a loca
lurilor publice, pentru-ca poliția să potă 
esercita controlul neîmpiedecat. Jocul de 
cărți în odăi separate e strict oprit.

Săptămâna patimilor și spectaco
lele. I. P. S. Sa metropolitul primat al 
României a intervenit din nou pe lângă 
ministeriul de interne, ca în t<5tă săptă
mâna patimilor să se interzică ori-ce spec
tacole.

Tunuri pentru Bulgaria. Diarul 
erigles „Birmingham Post" e informat, de 
corespondentul său din Paris, că guver
nul bulgar a făcut la usinele francese 
Creusot, o importantă comandă de tunuri.

Promoție. D-1 Aurel Zigre, fiiul d-lui 
advocat Nicolae Zigre din Oradea-mare 
a fost promovat la universitatea din 
Clușiu doctor în sciințele juridice.

„Ține minte11, seu cu ortografia ma
ghiară „Gine mintye“, este titlul unui ro
man cu tendințe politice, pe care l’a scos 
de sub tipar acum de curend viceșpanul 
comitatului Goșocna, d. Andreiu Dozsa. 
Romanul se urzesce din evenimentele de 
la 1848 și se continuă pănă la generațiu- 
nea actuală, avend de țintă, după cum 
spun foile maghiare, împăcarea Ungurilor 
cu Românii și cu Sașii.

Esposiția calfelor și ucenicilor. 
Din partea camerei de comerciu și indus

trie se aduce la cunoscința exposanților, 
că de mâne, Joi, orele 8 a. m. pot să-șî 
ia obiectele espuse și să le transporte din 
localul esposiției.

Demonstrație contra regelui Ser
biei. Din Belgrad se telegrafeză, că cu 
ocasia sărbătorii naționale dela 12 Aprilie 
părechia regală nepresenlându-se, impre- 
jnrarea acesta a făcut reaimpresie asupra 
asistenților. Causa absenței regelui și re
ginei se dice a fi fost, că ofițerii armatei 
au plănuit o demonstrație contra regelui. 
Regele înțelegând acesta, nu s’a dus la 
serbare.

Perchisițiuni în diua de Pasci. In 
(jiua de Pasci s’au făcut perchisițiuni în 
biurourile diarului catolic rLa Croix~ din 
Paris și la domiciliile mai multor șefi ai 
partidului catolic. Se dice, că s’ar fi sesi- 
sat numerdse documente, din cari reiese, 
că congregațiunile religidse, deși disolvate, 
continuă a subsista.

Un proces sensațional s’a deschis 
înaintea curții din Berlin în diua de 10 
Aprilie. O damă din societatea înaltă din 
Charlottenburg, cu numele von Galz. este 
acusată, că șî-a otrăvit bărbatul, ca se 
ajungă stăpână pe averea lui imensă. 
Când a audit însă, că legea o obligă se 
împartă averea cu cei trei copii ai săi, 
căută a se debarasa de aceștia și o po
trivi așa de bine, în cât cei doi inai mari 
se sinuciseră, al treilea, care era pus sub 
paza unui tutor era în etate de 13 ani și 
ar fi ajuns de sigur la sortea fraților săi 
mai mari. Copilul însă a prins de veste 
și a adresat împăratului o petiție, în urma 
căreia s’a ordonat cercetare contra damei.

Leopold Wolfling. Se anunță din 
Geneva, că fostul archiduce Leopold, care 
în același timp cu soru-sa Luisa, oferise 
materie abundentă pentru „Cronica sgan- 
dalosă“ — și-a regulat în mod definitiv 
posiția, adoptând numele de mai sus. El 
a renunțat formal la drepturile sale de 
archiduce, la moștenirea averii familiare, 
la apanagiu și la decorațiuni, angajându-se 
a nu se mai întorce în Austria. In 
schimb el primesce două sute de mii de 
cordne și o pensiune anuală de 3000 co
rone. Wolfling va pleca în America, er 
d-șdra Adamovici, metresa lui, se va în- 
tdrce la sora ei.

Căile ferate locale Brașov-Trei- 
SCaune. Direcția căilor ferate Brașov- 
Treiscaune aduce la cunoscința publicului, 
că pe liniile sale cu diua de 1 Main se 
introduce mersul trenurilor de vară. •— 
Aceste trenuri vor ave joncțiune cu tre
nurile ce sosesc și plecă din gara Brașov. 
Pentru linia Săcele va întră cu aceeași 
di un mers al trenurilor identic cu cel 
din vara trecută.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-și procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de ierbă compus din ierbă de la „Prome
nada11 seu „insula Margaretha11. De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și .din insula Margaretha.

Dări de s6mă.
Cu ocasiunea petrecerei din 22 Fe

bruarie 1903, dată în folosul bisericei gr 
cat. din Alba-Iulia-Maieri, au binevoit a 
contribui peste taxa de intrare următorii 
domni: Cornel Fetița 1 cor. 20 b. Anto- 
niu Perianu: 1 cor. 20 b. Nonus Poruțiu 
1 cor. 20 b. Alexandru Rusu 40 b. Petru 
Roșea 80 b. Nicolae Drâmbăreanu 40 b. 
Iosif Pancu 40 b. Georgiu Câmnian 40 b. 
Anica Rusu văd. 40 b. Nicolae Angelu 
20 b. v. Neuberth Carol 2 cor. Iosif Rusu 
40 b. Andreșel Ana 1 cor. 20 b. v. Mar- 
ciak Mateifi 2 cor. Nicolae Fiiimon 20 b. 
Pavel Banciu 40 b. Vasile Moldovan 40 
b. Ioan Mânu 40 b. Dimitrie Popu 80 b. 
Ioan Angel 1 cor. preotul Filipescu 1 cor. 
Antoniu Cricovan 2 cor. Augustin Batan- 
țianu 40 b. Ignatu Borzea 2 cor. preotul 
George Cutean 2 cor. Stanciu 1 cor., Geor
giu Groze 1 cor. Carol Limbian 60 b. Geor
giu Mirion 1 cor. 60 b.

Au intrat de tot 384 cor. 90 b., s’au 
spesat 189 cor. 26 b., resultă un venit cu

rat de 168 cor. 64 b. Curatoratul bisericesc, 
respective prin mine, și pe acâstă cale 
își esprimă căldurdse mulțămiri tuturor p. 
t. domni suprasolvențî, precum și on. pu
blic pentru presentarea la producțiune.

Alba-lulia, 29 Martie 1903.
.Ludovic Luca, 

paroch.
*

Cu ocasiunea rep’resentațiunei teatrale 
aranjată în 15 Februarie n. a. c. în favo
rul „Reuniunei române de cântări și mu
sică din Bistra", s’a încasat peste tot 136 
cor. 44 fii., din cari subtragendu-se spesele 
în suma de 70 cor. 60 fii., rămâne venit 
curat de 65 cor. 84 fii., cari s’au și predat 
cassarului reuniunei.

Contribuiri peste taxa de intrare și 
oferte marinimose am primit cu acestă 
ocasiune de la următorii P. T. domni: 
Constantin Cothișel, (preot în Certege) 3 
cor. loan Vană 4 cor. Ioan Vlas 1 cor. 
(Albac) Eufimia Cojan 1 cor. (Roșia de 
munte). Silviu. Corcheș 8 cor. Buda Irimie 
6 cor. Mezei Daniel 1 cor. Alesandru Ivașcu 
2 cor. Csiki Gyula 1 cor. Wistmayer 1 cor. 
Iuliu Walter 1 cor. Goia Vasile 1 cor. 
Ștefan Szilâgyi 1 cor. Csiki Lajos 3 cor. 
Iosif Szilagy 2 cor. 50 fii. Pallade Aron 
30 fii. (Câmpeni). Georgiu Balea 3 cor. 
Iuliu Christian 2 cor. 50 b. loan Gomboș 
1 cor. (Vidra) Nicolau Furdui 40 b. (So- 
hodol), Ioan I. Tordai 1 cor. (Ofenbaia). 
Iosif Catalina 2 cor. Hirsch Regina 1 cor. 
(Bistra).

Primăscă acești P. T. domni, precum 
și toți iubiții noștri ospeți de atunci, căl- 
durdsele nostre •mulțămite, asigurându-i 
că atențiunea binevoitdre, dovedită tot- 
deuna față de noi, este un motiv puternic 
al nisuințelor nostre.

Bistra, la 11 Martie 1903.
Alexandru Papiu, 

președinte.
Romul Marcu, Petru Simu,

cassariu. controlor.

loan Popea,
profesor în pensiune al gimnasiului român gr. or. 

din Brașov,

după o scurtă suferință a adormit în Dom
nul, împărtășit cu Sfintele Taine, Marți la 
1/14 Aprilie a. c. la 6l/2 fire dimiuâța în 
etate de 64 ani.

Rămășițele pămentescl ale neuitatu
lui defunct, se vor transporta spre odihna 
veclnică în casa rece a cimiterului gr. or. 
din Grdveri, unde Joi la 3/16 Aprilie 3 
dre p. m. se va îndeplini serviciul cere
monial funebral, despre-ce încunosciințăm 
pe tăte rudeniile, amicii și cunoscuții.

Fie-i țărîna ușdră și memoria binecu
vântată 1

Brașov, 1/14 Aprilie 1903.
Jalnica familie

*
Corpul profesoral de la șcdlele medii 

gr. or. române din Brașov cu inima îndu
rerată aduce la cunoscința tuturor ami
cilor și cunoscuților, că eraeritatul coleg:

loan Popea,
profesor gimnasial în pensiune, 

s’a mutat la cele eterne, adi Marți 1/14 
April 1903, în etate de 64 ani, în al trei
lea an al retragerii sale din funcțiunea de 
profesor gimnasial, pe care o purtase timp 
de 35 de ani cu mare pricepere și nespusă 
abnegațiune.

Dumnedeul îndurărilor să-i facă parte 
de eternă odihnă în locașurile celor drepți.

Viena, 14 Aprilie. După o infor
mație a lui „Lokalanzeiger11, revolu
ția în Macedonia va iabucni imediat 
după Pasci. Boriș Sarafoff este pro
clamat comandant suprem.

BucurescT, 14 Aprilie. „Monit. 
Ofic.11 publică aeji un buletin medi
cal, în care se spune, că principele 
Carol, care s’a bolnăvit fiilele aceste 
de pojar, merge spre bine. Princi
pesa Maria a fost atinsă asemenea 
de pojar, de un caracter ușor. Nu 
se vor mai publica buletine.

Berlin, 14 Aprilie. împăratul Wil
helm a dat ordin fabricilor, cari au 
primit comande de arme și muni- 
țiuni din Turcia, se esecute de ur
gență aceste comande.

Petersburg, 14 Aprilie. Bastimen
tele flotei voluntare rusesc! nu mai 
fac transporturi comerciale; ele sta- 
ționeză în porturile rusesc! din Ma
rea Năgră, fiind puse la disposiția 
comandanților marinei de resboiu a 
Rusiei. Acestă măsură s’a luat în 
vederea complicațiunilor din Balcani.
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„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu 1 Aprilie st. v. 1903

s’a deschis nou abonament, la care învităm 
pe toți amicii și sprijinitorii fdiei nostre.

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 o lună fr. 3.50.

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.

Representații, concerte și petreceri.

Corpul didactic din Țînțari în vită 
la representația teatrală declamatorică îm
preunată cu cântări și joc, ce se va aranja 
Luni, în 7 (20) Aprilie 1903 (a doua di 
de Paști) în sala școlei din localitate în
ceputul precis la 7 dre săra. Prețul întră- 
rei: loc. I. 1 cor. 50 b. loc. II. 1 cor. loc. 
III 50 b. de persdnă. Venitul curat este 
destinat pentru sporirea bibliotecei șcdlei 
Contribuiri peste taxa de întrare se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica.

Programa: 1. Hora Sinăii de G. Ven
tura, esecut. de cor. 2. Sentinela română11 
de V. Alexandri; declamată de loan Ne- 
gulici 3 a) „Cântecul Marinarilor1* de T. 
Flondor, cuartet, b) „Doină" solo esec.de 
I. Curcubătă. 4. „Mocanul la biserică11 de 
T. Speranță, declamată de I. Curcubătă. 
5. „Româncuța" de I Mureșianu, esecutată 
de cor. 6. Teatru: „Drumul de fier11, co
medie într’un act de V. Alexandri. După 
representație urmdză dans.

— Corul român gr. cat. din Mureș- 
Uiora în vită la representația teatrală împre
unată cu concert ce se va aranja Luni 
în 20 Aprilie st. n. a. c. 1903, în sala 
hotelului „Grof Teleki". începutul la 
7'/2 dre sera. Prețul de întrare de persdnâ 
80 b., de familie 1 cor. 40 b., peste 3 mem
bri de fie-care membru 80 b. Venitul cu
rat este destinat pentru ajutoriul unui nou 
cor ce s’a înființat la biserica gr. cat. 
din Mureș-Uiora. Contribuiri peste taxa 
de întrare se vor primi cu mulțămită și 
se vor publica. Se vor cânta mai ”multe 
poesii în patru voci și se va juca piesa 
„Dragoste copilărescă", comedie localisată 
de Dr. Iosif Siegescu.

— Tinerimea română din Ighiu în - 
vită la represesentația teatrală împreunată 
cu cântări și urmată de dans, ce se va 
aranja a 3-a di de s. Pasci a. c. în edifi; 
ciul șcdlei gr. cat. începutul la 6*/2 dre 
sera. Prețul de întrare de persdnă 80 b„ 
de familie 1 cor. 60 b. Venitul curat e 
destinat în folosul bibliotecei române din 
localitate. Contribuiri peste taxă și oferte 
marinimdse se primesc cu mulțămită și se 
vor publica. Intre pausă se va juca 
„Călușerul“ și „Bătuta".

Program : „Sfânt" cor mixt de Ionescu, 
„Pietra din casă" piesă teatrală într’un 
act. „Serenadă11 cor mixt de Marscher 
„Cântec de primăvară" cor mixt de Cos- 
tescu. „La revedere11 cor mixt — Dans.

Literatur â.
A apărut:

„Momente din vieța bisericescă a 
Românilor ortodocși din Transilvania. 1780 
—1787“, de Mateih Voileanu, asesor consis
torial. Sibiiu, Tiparul tipografiei archidie- 
cesane 1902. O broșură de 60 pagini. Pre
țul 80 filerl.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Diu 14 Aprilie n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0......................121.65
Renta de corone ung. 4°/0 • - • 99.55
Impr. căii. fer. ung. în aur 3’/2°/0 . 92.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 40/0 • 99.35 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B’/20/0 • • • 94 05
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii . . . . 1 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghediu . 157.—
Renta de hârtie austr......................... 100.80
Renta de argint austr.................. ....  100 60
Renta de aur austr..............................121.90
Reute austr. 4°/0 de corone . . 101.25
LosurI din 1860................................. 164.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară. . 16.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 726.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 67b 75
Napoleondorl...................................... 19.05
ilarei imperiale germane . . . 116.'J2,/2
London vista..................................  239.8t>
Paris vista....................................  95.32'/2
Note italiene................................ 95.25

Socotelâ curată! t 
il Cel mai cu efect S'îpun med. este | 

i; Săpunul CarM-Pacnra șiPosa 
ii a Ini BMIGMANN. ii
|l 'Marca: 2 mineri), ||
11 dela BERGMANN & Co., Orezda ATetschen a'E. ,j 
(, escelent și probat contra tuturor necurățenii- (, 

lor pielei, ecspmă, ca: părăsiți, roseli, pistrui, H 
pete roșii etc. 8® banii.

Se capetă la Teutsch & Tartler și la far
macia V Rotii, în Brașov. 1—30.(930).

1 ■
i?6'

;r 4’;

PUBLICAȚII
a gremiulm farmaciștilor.

După ce farmaciștilor din inte
riorul orașului s’a încuviințat a ține 
repausul de Duminecă și ser- 
bătorî de Înaltul minister de inter
ne reg. ung și de consiliul comunal 
al orașului Brașov, se face prin acb- 
sta On publ. atent, că cu începerea 
de 13 Aprilie a. c. in fie-care dumine
că și serbătore dela ora l'/2 până la 
orele 9 sera, alternativ numai o far
macie va fi deschisă în interiorul 
orașului.

Farmaciile în Blumena, Brașo
vul -vechiu și Scheiu. rămân ca 
și până acuma Dumineca și la 
serbători totă cjiua deschise.

De'a 9 6re săra începe regu
lat serviciul de nbpte, pentru 
prepararea recetelor (ordinați! me
dicale) în fie-care farmaciă.

Ouor. public este rugat a se pro- 
vede cu mijlocele de vindecare după 
posibilitate în orele antemeridiene.

Spre orientarea On public, va fi 
pusă o tăbliță la t e care farmacie, 
unde va fi indicată farmacia deschisă.

înainte de Duminecă și serbă 
t' re se va face p in jurnale cunoscu
tă farmacia ce este deschisă, și tot 
odată și toți Domnii medici vor fi 
avisați înainte despre acâsta.

Cu totă stima
GREMIU FARMACIȘTILOR 

3-3.(922). din Brașov.

INVITARE
la a XXXVII-a Adunare locală și consorțială ordinară, a „Consorțiului 
de economii șâ împrumuturi" din Brașov, a „Primei reuniuni a amploiați- 
lor din monarchia Austro Ungară", asociațiune cu garantă limitată, ca 
re se va ține în 26 Aprilie eventual în 3 Main 1903 st n. '/211 ore în 
sala cea mai mare a casei sfatului orășenesc..

® a*d§ nsea de «15:
1) Raportul direcțiune! și raportul comitetului de supraveghiere, a 

supra anului de gestiune 1902.
2) Decidere (conclus) asupra întrebuințări profitului curat, realisat 

în anul 1902.
3) Alegeri de întregire, 

supravegh ere.
4) Propuneri din partea 

consorți a.1.
5) Propruneri evențuale

1-1

pentru direcțiune și pentru comitetul de

direcțiune!, reieritore la § 21 a statutului

ale membrilor.

Direcțiunea consorțială.
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OCASIUNE RARĂ!!' !
Din causa dlesffisBîțăria meu sSe vinuri,

vend, cu prețuri forte scăzute '
liber de accis, în cantități ori cât de mici și ^transportat a casă: I 
yinuri veriiabile ardelenesc!, dela pola munților (

din 1896, Riesling de Rin, diu 1889, Vin de Rozsamal (Alba- 
Iulia) din 1896, remas după Episcopul Lonhardt, V1H de Czelna 1 
din i898, Carbenet roșu, din 1896, Leânyka din 1900, Elomali ț 
din 1900, Șom din 19(90, și Tiamin din 1900. — Litru (Sela 
S® b» păhă I? S cor. SdS b. i

La cumperări mai mari servesc cu oferte forte ieftine și la i 
comaudele din provincie reîntorc 14 bani accisui de litru. ,

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

VSndmai departe:
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor. 1.80 ’
Rachiu de drojdii fiert de mine . . 1 „ „ „ „ 2.20 ,
Cognac veritabil franțuzesc . . . 1 „ „ „ „ 4.80 ,

Venerarea se face în fie-care di dela 10 -12 6re a. m.
h> gsivmlsa mea Am casa ScBa®B>ei, Strada Vămii: nr. flfl.

La cuniperări rnai mari, ine rog a lua înțelegere cu mine în loeu- ! 
ințe. diu edificiul poștei eistjoi îl.

Cu totă stima 1
5-12 ER3HMI EtUE.

ftlîjloc de curățirea sâllgelni. Preparat din anul 1838, 
de Prof, Girolamo Pagliano, FLORENZ, Via Pandolflni, (ITALIA). 
Deposit,ul de trimitere: Farmacia BRAChETTI. AULA, Sihl-Tirol.
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| DE VEND A RE. 0
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Casele fără sarcini de sub nr. 20 din Cacova de sus, Brașov |gl
fj'31 (Scheiu), cu grădini mari și intravilane, sunt de venijare din [g,
Uj mână liberă, pe lângă, bani gata. — Edificiurile sunt in stare li^
EH bună, cărora aparțin 12 locuințe deosebite, cari pot fi închiriate. [Is1
E>j Intre locuințe se află și o prăvălie bine cercetată. Grădină (rj^
£]| de pome estindu-se spre munte, are un aspect forte frumos și [93

plăcut asupra orașului întreg și asupra munților din prejur, ([il!
Ujj asemenea așpect are și o parte a locuințelor. Imediat lângă
Ajj casă se află și o grădinuță cu flori — Apaductul e înaintea fjțJ
£jl casei și e introdus parte și în casă; uminația de stradă e îna- [^
.Uji intea porții.

Acest edificiu aducea înainte cu 2 anî. până când fostul [^
proprietar singur î-1 manipula un venit anual de aprdpe 2000 |LA

'îij corone din închiriere. |j?j
Deslușiri mai detaiate se pot primi acolo dela Dbmna ved. [L^ 

,-A Tdrnîr, 6r’ ofertele se se adreseze direct vencjetorului [jȘ
T&r&k ttyula,

fîj 3-10.(925) farmacist în Temes-Kubin. M
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In atențiunea Onor. Dame!!!
După ce mi-am. msetat .^agț»xiiBul aRBew de

CoxxfectiAxxxi ele ZLaascte
(liia Strada V&mii

în iagazmul meu de haine pentru bărbați 
dhs șREală ȘerisS hmhas £8, 

tot acolo am aranjat un S-A-ZLOibT separat pentru 
CONFECȚIUNI DE DAME.

Am onorea a aduce la cunoscința Onor. Dame, că sunt 
m posiție a corespunde cerințelor celor mai pretențiose *n 
acesta branșă.

De ore-ce pentru acest articol Bias am absolut spese, 
nimeni nu pote concura cu mine, ce privește ieîti- 
nătatea. — Revine la o singură încercare, pentru a se con
vinge de cele mai de sus.

HW-de imam asssrthsaeMt mare și cei aesai erou! 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și bogatul meu 

• DEPOSIT DE HAINE, 
bărbați, hăețs șâ c®pi'e, 

după cea mai noă modă, cu gba’ețuis’s forte âefâhae.
Apelând la sprijinul Onor, public, sunt

12—50.(877). cu totă stima

Rog a fi cu atenție la firma!! HEINRICH SC HUI.
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Cruce seu stea cLuplâ electro - magnetică,
IE» a.

î1u e crucea lui Volta.

Vindecă și mvioreză
i^u e mijloc secret, 

pe lângă garanție.
se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

durerilor de cap și dinți, migrene, ne

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra:
uralgie, impedeoarea circulațiunei sângelui, anemie, amețea, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgârciurî de inimă, asmă, audul greu, sgârciuri de stomac, lipsn poftei de mâncare, re- 
ceală Ia mâni și la pioiore, reumă, podagră, ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca’I la tractare normală a medicu
lui se viodecă pr:n electricitate. — In cance'ari mea sc află atestate încurse din tote păr
țile lumii carlpiețuesc cu mulțămire invențiunea mea și ori-cine pate examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite bani'. Unde ori
ce încercare s’a coustatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co fi'de cu, aparatul „Volta", de 6re-ce „Oiasul Volta" atât în Germania cât și în Aust.ro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea crucei male eleclro-magnetice o recomandă 

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

mai vechi de 15 ani.

Expediție din centru și locul de vendiire pentru țdră si streinftt.iite e :

MULLER ALBERT, Budapesta,

firetul aparatului mic e 
folosibil la copii și femei 

constituție fo te slabă.

cunoscut, 
îndeosebi.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


