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ANUL LXVI.
I

„gazeta*1 ieseînfle-care ți.

*) loan 18. 38.

**) Veri nihil, omnia victa, dice amicul lui 
Scipio, poetul Lucilius, vorbind despre del (Frag
ment. ex sat. lib. 20). Nu numai poeții înse, ca 
rirgil. Ovidiu. Horat, der și bărbații de stat, ca 
Cesar și Cato erau de acord, că cu mortea totul 
se sfîrșesoe. Sallust Catilina 51 sqq. Credința în 
dei o sguduise deja Lucretius, er filosofia, dice 
Cicero nu oferia de cât probabilitate. Quaest, Tus- 
cul I. 9: eos qui philosophiae dant operam, non 
arbitrari deos esse. De Invent. I. 29.
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(«) Pentru cei de bună credință 
nu trebue să perdem multe cuvinte 
cu zugrăvirea tendințelor socialiste. 
Ele sunt destul de evidente, îți dau 
așa cjicând cu degetul în ochi.

Sunt înse o semă de omeni 
asupra cărora doctrinele subversive 
au efectul unei injec.țiuni soporifere, 
de care sunt adormițî într’un fel de 
hăbăucie letargică și din care nu se 
mai trezesc, decât odată cu fulge
rul, ce le aduce și mortea. Li-se 
atrofiază, înțelegem, bunul simț și 
priceperea și... se revoltă în ei bestia.

Acestora trebue se le deschid! 
ochii cu cleștele și nici atunci nu 
reușesc!.

Adică cum ?
Atâția bărbați cu carte, — eșițl 

toți din popor și având legături cu 
opinca țărănescă — pe câți ni i-au 
dat șcblele ndstre din Blașiu, Beiuș, 
Brașov, Năsăud în decursul unui 
secol și jumătate, ce au păscut ei 
pănă acuma?...

A trebuit se vină Grossmann și 
Weltner și Salușinsky și Onișor, ca 
se voteze resoluțiuni la Budapesta 
și Salonta, în cari sg se proclame 
necesitatea desrobirei materiale și 
spirituale a Românilor? Lumina, pe 
care credea, că o respândesce pănă 
acuma inteligența nostră, câtă brumă 
era, n’a fost adevărată lumină ? Tre
buia să așteptăm altă lumină pe 
care se ni-o aducă Bokânyi?...

Der nu suntem noi sânge din 
sângele poporului român? Nu ni-am 
ridicat noi glasul și, când a cerut 
necesitatea, n’am intervenit noi și 
cu alte mijloce mai eficace întru 
apărarea intereselor economice și 
culturale ale neamului nostru?...

Când și unde s’a audit, ca doc
trinele iscodite de jidovi și propa

gate de jidovi să fi adus desrobirea 
vr’unui popor?

Aruncați o privire asupra sbu- 
ciumărilor la care este expusă Franța, 
de când la guvern se resfață o coa
liție de francmasoni, radicali și so
cialiști!

Socialismul proclamă libertatea?
Ce fel de libertate este aceea, 

când ei nu recunosc părinților liber
tatea de a-și cresce copiii, după cum 
lor le place?

In congresele recente socialiste 
s’a vorbit și despre libertatea învă
țământului și oratorul respectiv a 
dis că trebue cassată libertatea dea 
da copiilor crescere religibsă.

In programul socialismului in
ternațional punctul cel mai cardinal, 
dăcă cuvântul cardinal mai pote avă 
un superlativ, este suprimarea reli- 
giunei în școlă, pentru ca se se 
crescă o generațiune ateistă.

Pănă în intimitatea sanctuarului 
familiar pătrunde impertinența lor 
căutând a rade tot, ce reamintesce 
religia și sfintele taine.

In Februarie 1899 more preșe
dintele republicei Felix Faure. So
cialistul Dejeante propune în camera 
francesă, să nu i-se facă repausatu- 
lui, decât funerarii civile și același 
socialist îșl esprimă „indignarea11, că 
în agonia președintelui i-s’a adus 
preot, fără să fi fost consultat mu
ribundul, care, francmason fiind, de 
sigur l’ar fi refusat. A trebuit se 
vină directorul de cabinet Le Gali 
se declare pe cuvântul său de onore, 
că președintele republicei francese, 
în ultimele sale momente în două 
rinduri l’a rugat să i aducă preot.

Acesta este libertatea propovă
duită de socialism ?

îmbunătățirea sorții muncito
rilor?

Der Bernstein, care a corigiat 
pe Marx, însuși recunosce, că în Ger
mania s’a îmbunătățit sorta munci

torilor și că de acum socialiștii nu 
trebue să facă alta, decât să-și dese- 
vîrșâscă organisația politică. — In 
Franța? S’a îmbunătățit, nu s’a îm
bunătățit... puțin importă : șefii socia
lismului au început a rode la cio
lane, intrând în ministerii și slujbe.

La noi nici nu s’a dat încă 
lupta și deja se aud acusațiunl aduse 
șefilor socialiști, că sunt stipendiații 
poliției și ai guvernului. (A se vedâ 
broșura baronului Kaas despre Bo
kânyi).

Și în adevăr ar trebui să stai 
uimit văcjând presa guvernamentală 
vorbind cu cea “mai mare simpatie 
despre mișcarea socialistă și despre 
înfrățirea cu Românii la congresul 
din Salonta și Budapesta, decă n’ai 
cundsce asemenea manevre din alte 
precedente.

La 1899, când cu revisuirea 
procesului Dreyfus la Rennes, gu
vernul Waldeck-Rousseau, în care 
era și un socialist se aliase cu Se- 
bastien Faure și anarchiștii, devastând 
biserica St. Iosif din Paris, der în 
același timp era aliat și cu antise- 
miții din Fort Chabrol, unde se ba
ricadase Jules Guerin ținând piept 
guvernului 6 săptămâni.

Vă aduceți amintd de „eroicul11 
Jules Guerin?

Ei bine, Jules Guerin era aliat 
cu guvernul și totă comedia aceea 
s’a înscenat, pentru-că guvernul avea 
nevoie se deturneze atențiunea opi
niei publice de la. alte chestiuni mai 
importante. Și amăgirea acesta a 
fost așa de bine pusă la cale, încât 
nu s’a eescoperit pănă peste 3 ani.

Vedem și noi bunăvoința escep- 
țională a guvernului față cu socia
liștii. ,

Ore de la ce vre d-1 Szell să 
deturneze opinia publică prin acestă 
alianță ?

Rusia și chestiunea balcanică. 
„Novoie Vremiau adreseză Porții un aver
tisment grav și declară, că răbdarea pute
rilor are limite. De când, dice ea, Turcii au 
luat Constantinopolul, în 1453, nici-odată 
Turcia n’a vădut un soldat inimic în ca
pitala ei. De două ori Rușii au campat 
înaintea porților Oonstantinopolului. De 
două ori s’au retras. Turcia nu merita 
acestă șansă, der nimic în astă lume nu 
durăză vecinie.

„■Sve£“ cere ca Bulgaria, Serbia, Mun- 
tenegru) să fie autorisate a ocupa Mace
donia milităresce.

„ Viedomosti" crede, că o acțiune rusă 
energică în Balcani e indispensabilă, decă 
Rusia voesce să-și menție prestigiul său 
în Levant.

înțelegerea franco-germană. La 
Munich, la Augsburg (Bavaria) și în alte 
orașe ale Germaniei a apărut un manifest, 
prin care cetățenii sunt invitați să formeze 
un comitet, care să lucreze în scopul unui 
acord între Franța și Germania, căutând 
mijlocul d’a împăca întru totul cele două 
națiuni spre folosul păcei în totă Europa.

Românii în Roma.
Marți, în 14 Aprilie n., au sosit în 

Roma cei 200 Români, cari s’au dus să 
asiste la congresul eleno-latin.

Etă, după raportul telegrafic al „Uni
versului11, cum au fost primiți escursio- 
niștii români;

Cu tătă ora matinală, forte multă 
lume îi aștepta la gară.

Musica ex-militarilor, oare se afla pe 
peron, îndată ce trenul a intrat în gară, 
a cântat imnul regal român, în mijlocul 
unor nesfîrșite aplause și strigăte de „Tră- 
iescă România!11 „Trăiescă Italia!11

La gară se mai aflau contele De 
Gubernatis, comitetul congresului eleno- 
latin, forte mulțî studenți, diariștî, Luigi 
Cazzavilan, directorul „Univ.“. și mulțî 
filo-elenî.

FOILETONUL „GAZ. TRANS11.

Ce este adeverul?
(De Vinerea Patimilor).

înainte de asta cu aprope nouă-spre- 
dece vecurî steteau față în față doi bărbați, 
cari representând contrastul cel mare al tim
pului de atunci—contrastul cel mare al tutu
ror timpurilor—atât demult de apropiară, ca 
nici-odată mai nainte. Aceștia erau Christos 
și Pilat: lumina față cu întunerecul, ade
vărul față cu minciuna, dreptatea față cu 
nedreptatea, speranța față cu desperarea. 
Pilat îl conjură să mărturisescă, cine este 
el, er Christos răspunde: „Spre acesta am 
venit, ca se mărturisesc adeverul" .*)

Atunci Pilat se întărce de la el și 
pe jumătate cu îndoielă, pe jumătate între
bând, dice: „Ce este adeverul?"

Judecătorul roman despereză de a 
găsi adevărul. Adevărat, că el, ca și ma
joritatea contimporanilor săi, nu mai cre
dea. în creațiunile fantastice ale mitului, 
der nici sistemele filosofiei, cari se con- 

tradiceau si combăteau în mii de puncte , 
nu putură să-i aducă mulțumire. Sufletul | 
lui pdte nu era încă atrofiat față cu ceea 
ce este superior, etă de ce îl copleșesce 
un fel de duioșie; cuvântul „adever“ îi 
revoca amintirea dilelor, când se sforța 
a-1 cundsce și spera, că muritorului îi este 
dat a-1 afla. Acuma însă nu mai sperăză**)  
Decă organele cu cultură superioră și 
măestrii filosofiei elene... nu puteau să-i 
ofere cunoscințe superiore, cum să-i vină 
acum acestă cunoscință în figura unui 
Galilean, îmbrăcat în haine de criminal? 
Etă de ce răspunde el cu ironie amară, 
din care reiese disperarea internă: Ade
văr? Ce este adevărul? Au nu sunt tdte 
închipuire, amăgire, vis?

Din diua aceea, vecinie memorabilă, 
Christos stă în fața lumei. El încă tot

! mai vorbesce : „Spre acesta am venit, ca 
| să mărturisesc adevărul11. Creștinismul 
esistă în lume, asta nu se pdte tăgădui. 
Lumea îl combate, der ignora nu-1 pdte. 
El esistă ca cea mai mare, cea mai pu
ternică, cea mai universală apariție, ce 
s’a vădut vr’odată în lume; el agită și 
răscolă spiritul omenesc, care nu-i pdte 
feri din drum; pe tote căile îi ese îna
inte, el vre și trebue să fie lămurit. Ade
vărat, că se întâmplă de se repetă pănă 
în dina de astădi judecata acea dublă, 
cu care a fost primit, când aeșitînlume: 
„Că unii diceau bun este', alții Miceau: 
Nu, ci amăgesce poporul".*)  Aici stă față 
în față credința deschisă și resolută și 
necredința deschisă și resolută. Acesta 
din urmă n’are mulți aderenți,icăci curen
tul spiritului timpului present a început 
a-se întorce erăși cătră religiune, er ura 
acea fanatică în potriva creștinismului, 
care dedea lui Voltaire și discipolilor lui 
apariția unui timbru de cultură filosofică, 
este apanagiul numai a unui număr mai 
restrîns de epigoni ai „secolului filosofiei11. 
Der mult mai mare este numărul celor

*) Io. 7. 12.

nehotarîți, a celor ce se îndoiesc. Aceștia 
nu sunt adversari pronunțați ai adevărului 
creștinesc, îi opresce adesea de la acăsta 
o frică internă, care singuri nu și-o pot 
esplica — este atracția puternică cătră 
Christos a sufletului, care după cum 
spunea Tertulian este din fire creștinesc, 
însă tot așa de puțini sunt confesori ne- 
clintițl și voluntari ai acestui adevăr. Ei 
recunosc, nu fără apariția unei superiore 
imparțialități li libertăți spirituale, impor
tanța covîrșitore a creștinismului pentru 
desvoltarea omului din tote punctele de 
vedere, și adesea împrumută de la el 
motive pentru poesie și artă. Der temeiul 
ultim și cel mai adenc, pe care este zidit 
totul, împreună cu consecințele sale ne
cesare și inexorabile pentru cunoscere și 
vieță - t<5te acestea le lasă la o parte. 
Aceștia stau în fața creștinismului, ca în 
fața unei probleme mari din istoria uni
versală și față cu seriositatea cerințelor 
lui n’au de cât acel cuvent, pronunțat 
pe jumătate întrebând, pe jumătate re
nunțând la răspuns; G'e este adeverul? 
Acestă nehotărîre în cestiile cele mai în
semnate ale vieții, îndoielă în adevărurile 
cardinale morale și religidse apasă pe
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Serviciul de ondre era făcut de un 
pluton al guardilor de oraș și un pluton 
de carabinieri.

Indată-ce s’a coborît din tren, profe
sorul Tocilescu a pronunțat un discurs sa
lutând pe mama Borna și comunicând, 
că la Ancona primise o telegramă în care 
erau salutați Românii când puneau picio
rul pe pământul Italiei și erau invitați 
pentru diua de adl la un mare banchet 
de 3G00 de tacâmuri în termele Cara
calla.

Discursul lui Tocilescu a fost salutat 
de urale.

Contele De Gubernatis a salutat pe 
Români în numele Romei, care îi primesce 
ca frați.

Discursul lui a fost salutat de nes- 
fîrșite urale.

Apoi De Gubernatis a comunicat 
programul sărbărilor, ce se vor da în ond- 
rea Românilor.

Profesorul Benedetto de Luca a pro
cedat apoi la împărțirea congresiștilor la 
hoteluri.

In acest timp musica continua se 
cânte imnul român.

Mulțimea din afară a aplaudat.
Apoi musica și mulțimea voiau se 

însoțescă pe Români, der nu a fost cu | 
putință, deore-ce ei au eșit din gară în 
grupuri-grupuri.

Gara era ornată cu drapele.
Autoritățile italiene dăduseră ordine, 

ca bagajele escursioniștilor să nu fie visi- 
tate de vameși și se li-se facă tote înles
nirile.

*
La amiadi a avut loc banchetul de 

2500 de tacâmuri, la termele lui Caracalla, 
oferit de ministrul Bacceli, în onorea con
gresului de agricultori.

Asistau la banchet și Fleva, Tocilescu 
și Pilat și alți 80 de Români, cari au fost 
admiși la masa de onore, fiind primiți cu 
strigătele de:

— Trăiescă România!
Pe masa de ondre erau marigrămedi 

de flori și tot acolo se aflau și dece mici 
viței întregi, fripți și reîmpodobiți cu cdr- 
nele și cu piciorele aurite, după obiceiul 
vechilor Romani.

Efectul, în anticul edificiu, era stră
lucit.

Au vorbit Baccelli, Meline, fost prim 
ministru al Franței, și Luzzatti. Dânșii au 
fost fbrte mult aplaudați.

Baccelli a făcut să fie .presentat de 
Fleva cătră Români, cărora 11-a vorbit 
cu entusiasm.

*
In cursul dilei Românii au visitat 

orașul și monumentele. Pretutindeni au 
fost recunoscuți și sărbătoriți.

Miercuri dimineță toți au asistat la 
inaugurarea congresului eleno-latin, într’o 
sală de la Campidoglio (Primărie), unde 
au vorbit primarul Romei, prințul Colonna, 
și ministrul de instrucție Nași.

de a crea ceva. Scepticismul primit odată 
în organismul sănătos opereză ca otrava, 
ce pătrunde din ce în ce mai adânc. Căci 
îndoiâla nu are margini: Omul copleșit 
de acestă bălă de tdte se îndoesce, el își 
întinde scepticismul pe tote terenele vieții 
sciențifice, religidse, morale și sociale.

Etă de ce îndoiela lasă în urma sa 
atât în individii cât și în massele, pe cari 
s’a făcut stăpân, un gol înspăimântător, 
întunerecul, jalea, desolația spirituală și 
morală și mortea.

Hettinger.

Salariile învățătorilor.
Consiliul de direcțiune al comisiunei 

învățătorilor confesionali și comunali din 
Ungaria a ținut la 14 Aprilie n. o ședin
ță în care s’a luat posiție pentru urcarea 
salariilor învățătorilor confesionali și co
munali.

Presidentul Iosif Somlyay a arătat, 
că pe când salariile învățătorilor de stat 
se urcă la 1400 cor., pe atunci miile de 
învățători, cari nu sunt susținuți de stat 
primesc abia 600, în cașul cel mai bun 
800 cor. ca salar anual. Spune, că a invi
tat pe unii învățători mai distinși confe
sionali, să se declare, în ce chip ar pută 
primi autoritățile bisericesci ajutor bănesc 
anual.

După-ce au vorbit rând pe rând câte 
un representant al învățătorilor comunali, 
evangelic! și remano-catolici, presidentul 
a raportat, că și învățătorii greco orientali 
români și-au formulat pretensiunile. După 
o petiție înaintată de învățătorul Teodor 
Bogdan din Bistriță, învățătorii gr. or. încă 
pretind să li-se urce salariul în măsura în 
care li s’a urcat învățătorilor de stat.

Ge să vedi însă, adunarea a respins 
petiția acesta pe motivul, că ea e făcută 
în limba română, pe când limba de des- 
batere a comisiunei este cea maghiară, 
deci petiția să se înapoieze trimițăto- 
rului.

La urmă s’au luat următorele ho
tărâri :

1) In Ungaria, învățătorul fie confe
sional, comunal, ori de stat, nu pdte ave 
salariu mai mic, de cum au funcționarii 
de cl. III, gradaț, XI.

3) 10% di’1 salar fundamental
se se formeze cuincuenalul.

3) Salariul învățătorului este a-se plăti 
esclusiv în bani gata.

4) Decă confesiunea, care susține 
șcdla, seu comuna este incapabilă a plăti 
acest minim de salariu, acesta să fie în
tregit de cătră stat, conform disposițiuni- 
lor art. de lege XXVI din 1903.

5) Pe învățătorul, al cărui salariu îl 
întregesce statul, se-l confirme în post mi
nistrul de culte și instrucțiune.

6) Fie care învețător, înainte de a 
întră în funcțiune, se depună jurăment pe 
constituția maghiară înaintea inspectoru
lui școlar reg.

7) In înțelesul acesta cornisiunea va 
presenta ministrului un memorand și va 
învita pe tote reuniunile învățătoresci să 
participe la acțiune.

*

Să participe la acțiune ! Der cum să 
participe, când pretinșii diriguitori in
tereselor totalității învățătorilor, iau în 
deșert și bruschâză sentimentele și limba 
învățătorilor nemaghiari, cum au făcut 
bunădră în cașul cu petiția lui T. Bogdan 
din Bistriță? Ș’apoi cum să ia învățătorii 
confesionali nemaghiari parte la acțiunea 
pusă în vedere de cei din Budapesta, când 
se aduc hotărîri atât de prejudițiose auto
nomiei confesionale și dreptului de nu
mire și confirmare din partea autorități
lor școlare superibre nemaghiare?

Prin punctul 6) referitor la jurămân
tul pe constituție, nu numai că se trage 
la îndoielă patriotismul adevărat al învă
țătorilor nemaghiari, der li se aruncă în 
față o bănuelă fbrte gravă, de care 
nu s’au făcut vrednici niciodată.

Ar fi bine și la loc, ca în cercurile 
învățătorilor noștri se se mediteze serios 
asupra acestor uneltiri nouă, ca să se scie 
feri de cursa ce se pregătesce școlei con
fesionale de cătră chiar aceia, cari pre
tind a lucra în interesul dascălilor con
fesionali.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 7-a.)

Acestea și altele multe provenite 
unic din împărțirea și subîmpărțirea, neș
tirbită în natură.

Cu desființarea c.omuniunei de casă 
și avere din Bănat, guvernul maghiar nu 
și-a câștigat merite deosebite. Unde mai 
punem deprecierea pământului prin desfi-

gurațiune, dificultățile de comunicațiune 
și de a-1 munci, față de configurațiunea 
terenului-: d. es. obstacolele de esploatarea 
sforilor și curelelor de moșii la răzeșii 
din Moldova și moșnenii din Muntenia — 
cele de-o grapă ori jumătate de grapă lă
țime și de 8—10, 20—30 klm. lungime 
ce se întind din zare în zare? Apoi greu
tățile de esploatare din causa dispersiunei 
și a devălmășiei, cari se pot cultiva și es- 
ploata numai cu satul, cu obștea?

Avântul cel nou ce a luat agricul
tura cu deosebire în a doua jumătate a 
seci, al XIX, basat pe capital și sciință, 
cu progresul sciinței și a technicei și mij- 
ldcelor de transport și comunicațiune, da
torit invențiunei mașinelor agricole și plu
gurilor perfecționate cum și întroducerei 
forței aburului la mijlocele de produc- 
țiune de transport și comunicațiune,—a ve
nit mai mult în favorul culturei mari, de
cât a celei mici.

Pământul și produsele lui au înce
put să fie marfă ca ori și care alta în 
mânile capitalistului, pe care o pdte el 
specula, aglomera și reduce, după-cum i-se 
oferă ocasiunea și cum îi dicteză intere
sele sale. Pământul însă este o marfă 
unică în felul ei, care se pdte ameliora 
prin îngrijire și cultură rațională și dete
riora și secătui prin una, vițiosă, der nu 
se pdte nici mica, nici estinde. Valdrea ei 
cresce și scade în raport cu cultura și 
sporirea populațiunei. Decă pământul nu 
s’a întins ca atare, sub influența capitalis
mului, s’a întins însă agricultura, său plu- 
găria în detrimentul altor ramure de pro- 
ducțiune și s’a perfecționat, căci i-au că- 
dut jertfă milione de hectare de pădure, 
fenațuri, pășuni, grădini de pomături, vii 
distruse de filoxeră; s’au pus în valore și 
producțiune terenuri vaste, foste nepro
ductive prin regularea cursurilor de apă, 
secarea bălților și mlaștinelor și alte diferite 
ameliorațiuni agricole, s’a adâncit și apro
fundat brasda, grație uneltelor perfecționate 
de fabrică și prin înlăturarea ogorului 
sterp obligator tot al treilea an și cu aju
torul îngrășemintelor chimice s’a sporit și 
ameliorat producțiunea, și totuși agricul
tura și-a ajuns în multe țări limita des- 
voltărei și perfecționărei ei, peste care nu 
mai pdte trece.

Mai greu a cădut în cumpănă și 
apasă asupra micului cultivator, der și 
asupra celui mare, influința capitalului și 
a capitalismului prin organisarea produc- 
țiunei în stil mare și peste trebuințele 
reale, și prin desfacerea lor în mare. 
Ameliorațiunile 'agricole privesc în prima 
linie proprietatea și cultura mare, er taxele 
reduse pe căile ferate, ladocuri, elevatore, 
vapăre, lombardarea productelor la bănci, 
bursele etc. pe ea o privesc. Cultivatorul 
mare și cel mic oferă spre vîndare pro
ductele lor și au lipsă de bani spre aco
perirea cheltuielilor aprdpe în același timp, 
de unde ei mai ușor cad pradă speculațiunei 
și jocului de bursă.

Capitalistul improvisat în mare cul
tivator, fie ca antreprenor, fie ca arendaș' 
este cu totul altul și diferit în apucătu
rile și deprinderile sale, decât vechiul pa
tron boier și stăpân al moșiei Dominus 
terestris, cum se numia în termenul juri
dic transilvan.. Acela era mai tot-deuna 
un adevărat patron pentru clăcașii și io
bagii și dmenii săi; în ochii celui de as- 
tădi muncitorii și moșia sunt o marfă, 
o mașină și mină din care el pdte să 
scdtă mai mult și să speseze cât mai pu
țin pentru denșii, pentru a-și mări șie-și 
câștigul momentan fără considerațiunea 
de dina de mâne. El nu cheltuesce cu 
ameliorațiuni și investiri agricole nimic, 
pentru a nu face folose proprietarului, ori 
țăranilor. Cu cât aceștia sunt mai bine 
ajunși sub tutela și obediența sa, cu atât 
este mai bine pentru el și șansele de reu
șită mai mari. Ca producător în mare el 
se bucură de credit mai mare și mai ef- 
tin, ia avansuri înainte, vinde în mare și 
pdte să urmărâscă de aprope conjunctu
rile pieței internaționale. Nu însă micul 
cultivator țăranul, care cade pradă și este 
tot-deuna la discreția misiților, samsarilor, 
cârciumarilor și grânarilor de prin sate,

comanditari ai negustorilor de la tîrguri 
și orașe, și acestea representanții firmelor 
mari de esport de prin porturi. Aceștia îi 
iau %—% din beneficiul micului pro
ducător.

Măsurile luate de stat (?) în favorul 
micilor cultivatori, ori sunt aleatorii, ori 
se întorc în favorul esclusiv al celor 
mari.

„Din productele agricole de 1 miliard, 
ce se vînd anual pe pieța Parisului, nu
mai 200 milidne se vin în favorul produ
cătorilor".

„Dominațiunea feudală veche a fost 
înlocuită prin altă mai aspră și mai one- 
rdsă, acea a capitalului, și în locul con
trastului dispărut dintre proprietatea mare 
și mică, s’a ivit altul din nou, contrastul 
dintre propietate și capital". — Sering.

Ca să dăm câte-va esemple despre 
diferința dintre raporturile vechi și nouă 
de folosința pământului în trecut și pre
sent, vom reproduce aci, că pe lângă sta
rea materială mai bună a iobagului și în 
genere suportabilă, cu rare escepțiunî, în- 
curagiarea literaturei române de cătră 
aristocrații unguri Forrd Miklos, comiții 
Vas de Czege — protectorii lui George 
Șincai, Samuil Bruckenthal, protectorul 
lui George Lazăr, care l’a ajutorat la stu
diile superiore pe el și Vasile Moga, co
rnițele Banfi și alții și alții; în Moldova 
prințul M. Sturza a avut de grădinar pe 
distinsul botanist I. Edel și alții însărci
nați cu studierea florei și bogăției țerei 
Moldovei. Pe moșiile lor vechi boierii din 
Moldova aveau adevărate palaturl cu par
curi, grădini de pomi întinse, vii alese, 
velințe, peste o sută ciredi de vite de 
rassă, herghelii cu armăsari arabi pur 
sânge în ele, în valore de 3500 galbeni, 
cari adi ar face la 60,000 franci etc.

(Va urma)

Congresele socialiste.
Diarul koșutist „Fiiggetlen Magyar- 

orszâg" scriind despre congresele socia
liste, își esprimă simpatia față cu mișcarea 
social-democrată, care a venit tocmai la 
timp, ca să se alieze cu „liberalismul" 
amenințat de pericole seriose. Deși o parte 
din ei (Numai o parte?) stă pe basă „in
ternațională", programul lor economic și 
politic nu se opune „intereselor naționale". 
Cu deosebire în chestiunea împăcării na
ționalităților, dice „F. M.u, socialiștii sunt 
meșteri.

La congresul din Budapesta a des- 
voltat programul socialist cunoscutul Bo
kânyi, espunând în 26 puncte reformele 
dorite de acest partid.

La constituirea comitetului s’au rea
les cu câte 225—237 voturi (aprope cu 
unanimitate) fostul comitet compus din 
Bokânyi, Cizmadia, Dr. Adolf Goldner, 
Iacob Israel, Iacob Weltn'er,” M^x Gross
mann, și E. Garami.

Acest din urmă a ținut un discurs, 
în care a atacat preoțimea și religia: 
„Preoții să fie despoiați de privilegiile de 
cari ce bucură, și nimeni să nu fie obligat 
a da copiilor săi crescere religidsă".

După acâsta delegații români, cari 
trebuiau să plece, s’au adunat în jurul tri
bunei și luându-șl din cap căciulile au 
strigat „Șe trăiâscăV1, er ceilalți au răs
puns: „Eljenek frații Români 1“ Apoi Ghe- 
orghe Nistor din Sătmariu a vorbit des
pre popi, spunând, că sunt mai primej- 
dioși, decât pașalele polițienesc! și decât 
gendarmii. Poporul nu va pute fi fericit, 
pănă nu va scutura cătușile celor cu „ju- 
belele negre". E Simon spune, că lasă 
lumea cealaltă popilor (și rabinilor?) er 
poporul nu vrâ să scie, decât de lumea 
acesta, unde vre să fie fericit.

S’a luat disposiție, ca secratariatul 
să fie încunosciințat, că „partidul reorga- 
nisat" (cei dela Salonta!) au renunțat la 
două puncte cardinale ale socialdemocra- 
ției. anume : 1) lupta de classe și 2) inter
naționalismul.

Congresul s’a închis de cătră Bokânyi 
printr’un discurs terminat cu următorele cu
vinte :

„Se trăiescă socialdemocrația interna
țională revoluționară!“

Asupra continuării congresului din 
Salonta se scrie:

In diua a doua erau representate 
260 comune ou 500 delegați.

multe suflete ca un bălaur, care parali- 
seză tote forțele spiritului și suge măduva 
vieții, căci numai unde este convingere 
adâncă, numai acolo pdte fi însuflețire și 
forță pentru ori-ce faptă înaltă, pentru 
ori-ce jertfă, fie aceea cât de grea. Și 
credem a nu greși când dicem că direcția 
acâsta bolnăviciosă a scepticismului, a în- 
doelei este una din rănile cele mai adânci 
de cari tînjesce epoca nostră. Indoiela 
este tare numai în a dărîma, este însă cu 
desăvîrșire incapabilă de a produce ceva 
nou și mai bun, este incapabilă peste tot,
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Patkd Florian din Mâhkerek salută 
pe „frații Români44.

Lovas Lajos vorbesce contra popi
lor, apoi se discută „mișcare româmAscău. 
Referentul (Salușinsky ?) începe întâiu pe 
unguresee, apoi continuă românesce, sa- 
lutându-i pe Români, cari trăgând dungă 
peste neînțelegerile de sute de ani, au 
venit să se jăluescă de sdrtea lor tristă, 
alăturea cu Maghiarii. Espuse programul 
partidului, apoi cetesce următorul proiect 
de resoluție, care se primesce :

„Congresul IV al partidului social
democrat reorganisat din Ungaria, ținut 
în 12—15 Aprilie ia notă cu recunoscință, 
că comitetul ales la Mezbtur, a dat în 
mâna poporului român din Ungaria foia 
„ Voința Poporului1*, ce apare de două-orî 
pe lună. Vede cu mulțumire, că comitetul 
șl-a luat de țintă liberarea poporului mun
citor român asuprit, Invită pe noul comi
tet să continue munca începută în intere
sul liberării fraților români din robia ma
terială și spirituală și să-și întindă agita
ția asupra ținuturilor locuite de Români 
din Ungaria, având tot-deuna în vedere, 
că deosebirile de naționalitate, rassă și 
religie, nu despart pe om de om“.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H.țPop.

La „chestiunea română“ a mai vor
bit Loy junior din Șomcuta-mare, în limba 
română.

Din Franța.
In Brest a avut loc dilele acestea un 

congres catolic, cu care ocasiune au fost 
în oraș demonstrațiunî, cari au provocat 
intervenția poliției. Mai mulți polițiști au 
fost răniți.— Din Grenoble se scrie, că re
dactorul diarului „Petit Dauphinois'* , cu 
numele Besson, a făcut în diarul seu o 
destăinuire gravă, în care spune, că Ed
gar Combes, fiul ministrului președinte și 
secretar la ministerial de interne, i-a făcut 
ofertai că va interveni pentru autorisarea 
călugărilor din Chartreuse, decă Besson 
îi va mijloci un „onorar44 de un milion de 
franci.

Agitația clerului este mare, episcopii 
îi îndemnă pe călugări la resistență pa
sivă, condamnând în pastoralele lor în 
termini aspri circulara lui Combes, prin 
care interdice episcopilor de a admite la 
amvon pe călugării neautorisați.

In catedrala „Notre Damp" a predi
cat mai deunădi dominicanul Hebert. La 
acestă predică erau de față și doi diariștî 
socialiști, Charbonnel și Tery. Când pă
rintele Hebert a amintit în predica sa de 
persecuțiile ce s’au deslănțuit asupra lor 
din partea renegaților și a francmasonilor, 
Tery l’a întrerupt strigând: „Ajunge! Cer 
cuveni!“, er Charbonnel a strigat: „D-vos- 
ire n’aveți dreptul de a vorbi aici în acest 
ton. N’aveți dreptul se ne insultați!“

Publicul de față s’a înfuriat și i-a 
.scos pe cei doi socialiști în ghionturi și 
pumni din biserică. Duși la secția de po
liție, au declarat, că vor continua cu ase
menea întreruperi, de câte ori vor afla, că 
preoți neautorisați întrebuințeză amvo
nul, ca s.ă agite contra legilor.

or. transilvane pe Dumineca Tomii, adecă 
pe 13 (26) Aprilie.

Distincțiunea lui Koerber. Din 
Viena se anunță, că Majestatea Sa a pri
mit alaltăeri în audiență pe ministrul pre
sident Dr. Koerber și cu ocasia acesta i-a 
conferit marea cruce a ordinului sf. Stefan. 
Distincțiunea acâsta e privită în cercurile 
politice, ca o dovadă de marea încredere 
ce o are Majestatea Sa față cu Koerber.

Liga culturală din Berlad a trimis 
cătră președintele congresului latin din 
Roma, următorea telegramă în limba fran- 
cesă: „Domnului Angelo de Gubernatis, 
președintele Congresului latin: Congresul 
latin simboliseză o mare idee de civili- 
sație latină și de progres sănătos. Vă fe
licităm, pătrunși de credință, pentru acest 
ideal, scump nouă tuturor. Trăiescă rasa 
latină! Stroe Beloescu, președintele Ligei 
culturale din Berlad.44

La masa studenților academici din 
Clușiu au mai intrat în timpul din urmă 
oontribuirî de la următorele institute de 
bani: „Albina44 (Sibiiu) cor. 200, „Silva- 
nia44 (Șimleu) 100, „Ohiorana" (Șomcuta- 
mare) 20, „Economia14 (Lugoș) 10, „Sebe- 
șana44 (Sebeșul-săsesc) 200, „Sălăgiana44 
(Jibou) 50. Primescă onoratele istitute do- 
nătore și pe acesta cale profundele năstre 
mulțumite. Direcțiunea institutului de cre
dit și economii „Economul" în Glușiu.

Deputat! mireni la sinodul archi- 
diecesan pe periodul 1903—1905 sunt 
aleși: în cercul I. (Sibiiu) Partenie Cosina 
și loan A. de Preda; în cercul II (Seliște) 
Dr. Nicolae Comșa medic, și Petru Dră- 
gits, protopretor în Seliște ; în cercul III 
(Sebeș) Dr. Eugen Mețianu, advocat în 
Brașov și Lazar Tritean, coreferent școlar 
la consistoriul archidiecesan; în cercul IV 
(Alba-Iulia) Mihail Cirlea, notar public în 
Abrud și Dr. Vasilie Bologa, dir. șcălei 
de fete a Asociațiunii; în cercul V(Deva) 
Dr. Ioan Mihu advocat în Orăștie și Dr. 
Aurel Vlad, directorul băncii „Ardeleana44; 
în cercul VI (Hațeg) Dr. George Proca, 
secretar consistorial și Ambrosiu Bârsan, 
senator în Hațeg; în cercul VII (Ilia) Si- 
mion Dragomir, notar în Zam și Victor 
Tordășian, oficial consistorial; în cercul 
XII (Clușifl) Demetriu Comșa, prof, semi- 
narial și Vasilie Almășăn advcat în Glușiu; 
în cercul XIV (Bistriță) Dr. Ioan Popescu 
și Ios. Popescu, dir. de bancă; în cercul 
XV (Târnava) Dr. Nicolae Vecerdea, di- 
rigent al filialei „Albina" din Brașov și 
Dr. Dionisie Roman, când, de adv. în Me
diaș; în cercul XVI (Sighișdra) Dr. Liviu 
Lemenyi, adv. în Sibiiu și Virgil Onițiu 
director al gimnnsiului din Brașov; în 
cercul XVII (Treiscaune) Dr. lancu Me- 
țian, proprietar în Zernesci și Iosif Puș- 
cariu, advocat în Brașov; în cercul XVIII 
(Brașov) Virgil Onițiu, și Arseniu Vlaicu, 
dir. școlei comerciale din Brașov; în cercul 
XIX (Bran) Ioan cav. de Pușcsriu și Ni
colae Garoiu adv. în Zernesci; în cercul 
XI (Turda) Dr. Petru Șpan, profesor se- 
minarial și Dr. Vaier Moldovan, când, de 
adv.; în cercul XX (Făgăraș) Dr. loan 
Șenchea și Dr. Teodor Popescu, advocați. 
Lipsesc raportele din cercul IX (Zarand), 
X (Câmpeni) și XIII (Solnoc.)

De la congresul socialiștilor reor- 
ganisați. „Bud. Hirlap44 de la 15 Aprilie 
raportând despre ședința de Ia 14 1. c. 
a congresului social-democraților reorga- 
nisați spune, că a luat cuvântul și Todor 
Onișor, care vorbind românesce a dis: 
„A trebuit se încărunțesc, pentru a ajunge 
la convingerea, ce muncă criminală să- 
vîrșesc aceia, cari propagă între Rohiâni 
ura contra Maghiarilor44. Cuvintele lui 
Onișor au impresionat atât de mult pe
industriașul Vecseri I. din Arad, încât s’a 
dus la orator, i-a strins mâna și „a blăs- 
tămat pe toți aceia, cari aruncă neghina 
urei între Maghiari și Români44, și în nu
mele frățietății maghiaro-române, a sărutat 
pe bătrânul „orator44. Scena acesta fu ur
mată de aplause sgomotose...—Tablou!

Strada „Edgar Quinet44 și „Mi
chelet44. Consiliul comunal din Bucuresci

SCIRILE DUEL y
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înmormântarea rggretatului loan 
Popea a avut loc a<ji la orele 3 p. m. în 
cemeteriul din Groveri. Serviciul funebru 
l’a săvârșit părintele protopop Bart. Ba- 
iulescu, care a rostit și un discurs apre- 
ciând rolul însemnat, ce l’a îndeplinit 
repausatul în biserică, școlă și societate. 
După părintele Baiulescu a ținut d. direc
tor Virgil Onițiii un al doilea discurs fu
nebru în numele foștilor colegi de la 
gimnasiu. D. Onițiu a făcut biografia de
cedatului coleg, zugrăvindu-i caracterul 
nobil, zelul și activitatea, ce a desvoltat’o. 
•Cosciugul l’au dus pe brațe studenții, iu- 
biții lui elevi, cari au depus și o cunună 
frumdsă cu inscripția: „ Luminătorului 
nostrul" Era de față un public numeros 
•din oraș și provincie, mai ales din Satu
lung, care între lacrimi a dat ultimul onor 
profesorului regretat. Fie-i țărîna ușoră!

Convocarea sinodului archidie
cesan. I. P. S. Sa Archiepiscopul și me- 
tropolitul loan Mețianu a convocat si
nodul ordinar anual al Archidiecesei gr. 

a hotărît, ca strada Nouă să se riumescă 
„Edgar Quinet44, er strada Dreptă „Mi
chelet44, în memoria acestor mari dmeni, 
cari au iubit atât de mult România.

Regim despotic în Serbia. De la 
ultima lovitură de stat în Serbia, dom- 
nesce regimul cel mai despotic. In tote 
orașele s’au înființat censuri rigurose, pen
tru controlarea publicațiunilor. Mai tote 
foile din oposiție au încetat se apară, al
tele sunt pe cale de a dispare. Redactorii 
foilor radicale au fost arestați, er birou
rile de redacție au fost închise.

Noptea Sf. Bartolomeift în Con- 
stantinopol. Diarului „Kolnische Zeitung“ 
i-se telegrafiază din Constantinopol. că 
Turcii ar pregăti un mare măcel contra 
Bulgarilor din capitala turcescă. In cercu
rile diplomatice s’a ivit idea, că toți ata- 
șații militari străini se fie trimiși în pro
vincie.

Demonstrație nouă în Agrani. 
Marți sera o câtă numărăsă de tineri au 
demonstrat din nou contra Maghiarilor.

Zapadă. Bine a dis cine a <Jis, că 
Aprilie are tdne. După o ploie rece, a 
urmat eri zăpadă, a nins, a nins pănă 
aseră târdiu. Strat gros de zăpadă a aco
perit pământul. Adi se topesce la radele 
aurii ale sdrelui. E temere, că tempera
tura cădând, se nu urmeze îngheț.

Un tată bestial. Țăranul Siraion 
Osusanu din Mely-Nădas (Bănat) șî-a 
omorît alaltăeri fiica, o copiliță de trei 
ani. Copiliță era bolnavă și plângea totă 
noptea. Planșetele ei îl înfuriară așa de 
tare pe sălbatecul tată, încât luând co
pila din pat o trânti cu atâta forță de 
pământ, încât a rămas pe loc rndrtă. 
Medicul legist Dr. Szigeti din Timișora 
însoțit de judecătorul de instrucție Paul 
Cotoțiu, s’a dus la fața locului spre a face 
autopsia. Contra lui Osusanu s’a pornit 
cercetare criminală.

0 comoră de 4 milione. Din causa 
ploilor, cari au căjut în timpul din urmă, 
în dosul strădii Florilor din Galați s’a 
surpat o mare parte de teren la un mai
dan, pe o întindere de aprope 12 metri. 
Primăria orașului fiind avisată, a luat mă- 

i șurile necesare ca acest loc să fie nivelat. 
Pentru acâstă lucrare au fost puși vre-o 
12 omeni pentru a săpa și îndrepta pă
mântul. Nu mică a fost mirarea lucrăto
rilor, când în timpul săpărei au dat peste 
o pivniță, în care s’au găsit 4 butoie mici 
pline cu monete de aur vechi. Aceste 
monete sunt turcesci, și au fost îngropate 
de un mare bogătaș, care a fugit din țeră 
în timpul răsboiului. Imediat ce s’a des
coperit acestă uriașă comără, care se eva- 
lueză la vre-o 4 milione lei, lucrătorii au 
făcut cunoscut parchetului.

Un vapor japones la Galați. In 
<jiua de 13 Aprilie la ărele 4 p. m. a in
trat în rada portului Galați un ^mare car- 
gobot japones Nicove Khassu, venind din 
Constantinopol. Acest vas a fost surprins 
în drumul său spre Odessa de o furtună 
teribilă, care i-a rupt o aripă a unei elice 
și i-a causat și alte avarii. Vasul s’a adă
postit în rada Sulinei și comandantul 
aflând de docurile flotante din Galați, a 
venit aci pentru reparațiunile necesare. O 
mare mișcare de curiositate a produs în 
oraș sosirea acestui vas străin, care pre- 
sentă forme nu tocmai obicinuite. Grupe 
de curioși staționâză pe cheiu urmărind 
mișcările marinarilor de pe vas, în unifor
mele lor ciudate. Vasul e încărcat cu di
ferite mărfuri japoneze, er pe bord se află 
între alții și familia înaltului demnitar 
Lyrppa-Su, care a intervenit pe lângă că
pitănie, ca să i-se acorde visitarea orașului, 
pe timpul cât vor dura reparațiunile. Pe 
bordul acestui vas se află ca ofițer de 
marină Kavak'amy, fostul soț al celebrei 
artiste japonese Sada-Yacco. In urma unei 
teribile scene de gelosie, care era să coste 
vieța cunoscutei artiste, soții s’au des
părțit și d-1 Kavakamy a îmbrățișat ca
riera de marinar.

Eserciții de tir militare. Poliția 
locală aduce la cunoscința publicului, că

pe terenul destinat pentru esercițiile ele
mentare de tir, este intera.î a se apropia 
la o distanță de 150 pași atât în drâpta, 
cât și în stânga, fiind-că prin acesta s’ar 
deranja esercițiile și s’ar pute întâmpla 
ușor vr’un accident. începutul esercițiilor 
se va anunța prin signale de gdrnă și prin 
arborarea unui steag roșu.

Un sfat bun. Cine vrea să-șî facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-șî 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
nada44 seu „insula Margaretha44. De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

abonam^
LA

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

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

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

ADMINISTRAȚIUNEA.
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Literatură.
A apărut N-mi 3 din Șcdla și Fa

milia, foie pedagogică literară. Apare la 
1 și 15 ale fie-cărei luni, în Brașov, Tipo
grafia A. Mureșianu. Redactor responsa
bil : Ion Dariu. Cu concursul mai multor 
profesori, învățători și alți bărbați de 
șcdlă. Sumarul: Icdna învățătorului și a 
preotului harnic I. Dariu. O chestiune or- 
toepico-ortografică, Bujecanul. Ocupațiu- 
nile elevilor, V. Dumitraș. Din icdna șcd- 
lei române la finea veacului al XIX, loan 
Georgescu (fine) I. Dariu. Substantivul, 
Iecțiune practică din gramatică pentru 
anul al IlI-lea de școlă, Radu Prișcu. Co
pilul (sentințe legate despre el) Cro
nica șcdlei *** Cronica literară **,„  Litera
tură Pentru distracție, Sandu Tăciune. 
Poșta redacțiunei

Abonamentul: Pe 1 an. 6.cor. pe */ 2 
an 3 cor. România 10 lei pe an. Abona
mentele se trimit pe adresa N. Oancea 
învățător, Brașov.

— „Eminescu șiCoșbuc44 de Alexan
dru Giura, profesor, Blașitk 1903. Tipo
grafia seminarului archidiecesan. O bro
șură de 108 pagini, care cu mici modificări 
fusese presentată de cătră autor facultății 
de litere din Budapesta ca tesă pentru 
esamenul de capacitate din specialitatea 
limbei și literaturei române. Prețul 1 cor.

ULTIME SC1RL
Varșovia, 16 Martie. Aici au fost 

deținute, din cause politice, 150 per- 
sone.

Constantinopol, 16 Martie Pdrta 
luând de veste, că comitetele mace
donene au pregătit o rescolă gene
rală pe (Jiua de Pascile răsăritene, 
a luat măsurile necesare pentru a-o 
suprima. — Ucigașul consulului Scer- 
bina a fost judecat la morte.

Salonic, 16 Martie. Indrăsnăla 
bandelor macedonene a crescut așa 
de tare, încât ele apar acum în apro
pierea orașelor mai mari.
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»Romana«.
Ou bucurie aducem la cunoscința pu

blicului cetitor, că dilele aceste a apărut 
îh 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 loc de prefață",) de Tunarul 
din Dumbrău, Popa. — Tipografia Aurel 
Mureșianu, Brașov 1903.

A trecut deja o jumătate de secol, de 
oând, 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 acăsta și 
jubileul de 50 de ani al „Romanei". La 
acest jubileu vre-o 20 de părechl, damele 
purtând costum național, aii jucat „Romana" 
jubilară, adecă au ese.cutat acest dans în 
to’cînai 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 eu 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 ori .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 ved6 jucându-se 
bine, esact și uniform. Credem, că broșura 
de față, care 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" cu esplicărl) și 
costa numai 2 cor. 50 bani (plus 5 bani 
porto-postal) pentru România 3 lei.

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Cursul la bursa din Viena,
Din 15 Aprilie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%...................
Renta de corone ung. 4% • • •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3V2°/0 • 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 .
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare B,/2<)/o . . .
Bonuri rurale croate-slavone .

121 65
99 55
92.60
99.20
99.25
94 10
99.25

Impr. ung. cu premii....................201 —
LosurI pentru rag. Tisei și Seghedin . 157.—
Renta de hârtie austr........................100.70
Renta de argint austr........................100.50
Renta de aur austr........................... 121 70
Rente austr. 4°/0 de corone , , 101.20
LosurI din I860.................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.03
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 676 —
NapoleondorI...................................... 19 05
Mărci imperiale germane . . . 116.92’/2
London vista..................................  239.60
Paris vișta....................................  95.27'/2
Note italiene......................................95.20

Cursul pieței Brașov.
Din 16 Aprilie n. 1903.

Bancnot rom. Oump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 n 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 n 19.08
Galbeni „ 11.20 n 11.30
Mărci germane „ 117.- n 111 08
Scris fonc.Albina 5°/0 101.- 102--
Ruble Rusesc! „ —.— n — .—
Lire turcescl „ 21.40 n

Concurs.
Pentru ocuparea postului de 

cassar, la societatea de economii 
și credit „Crișana“ din Brad, se escrie 
concurs cu terminul de 30 Aprilie 
1903

Salarul anual împreunat cu acest 
post este 1600 corone.

La ocuparea postului cassarul 
va trebui se depună o cauțiune de 
1000 cor. în acțiuni de ale „Crișa- 
nei'1, sau alte hîrtii de valore.

Cel instituit va fi numai ca pro- 
visor. până la adunarea generală or
dinară din anul 1904.
„Crișana", societate de enonomii și credit.

Brad, la 9 Aprilie 1903
Vasiliu Damian, Dr. Ioan Radu, 

director. secretar.
1—1.(936)

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei**  

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

Nr. 4135-1903.

Escrire de licitațiune cu oferte.
Pentru trebuințele uzinei de 

gaz, sunt de lipsă 4000 măjl metri
ce de var ars, care e a se furnisi 
car de car imediat după ardere, în 
timpul dela I Iulie pănă la 30 Iunie 
1904, după comanda administrației 
uzinei de gaz.

Pentru predarea acestei furni- 
sirl la 5 Maid 1903, 10 ore a. m. se 
va ține la oficiul economic orășenesc 
licitație cu oferte în scris, pănă 
la acest termin se pot lua în vedere 
tot acolo condițiunile mai de-aprope 
de ofert și de contract pe timpul 
brelor de oficiu, adeca dela 8—12 
ore antemeridiane

Ofertele sigilate și provecjute cu 
timbru de 1 cor., conținând decla- 
rațiunea, ca oferenților sunt esact 
cunoscute condițiunile de ofert și de 
contract, și ca se supun acelora ne- 
c ndiționat, precum și prețul cerut, 
pentru var, pro majă metrică, însem
nat cu cifre și cu litere, au a se 
înainta de oferențî la oficiul econo
mic orășânesc pănă la term mul sus 
indicat.

Mai departe oiertul e a se pro- 
vedâ ou un vadiu de 10% dela în- 
trega suma cerută pentru 4000 maji 
metrice, carele pote consta din bani 
gata, seu din depuneri la cassă de 
păstrare generală brașoveană, seu la 
Albina, la Banca Națională societa
te pe acțiuni, sân din hârtii de va- 
Ibre de stat, seu din obligațiuni hi- 
potecare de credit fonciar.

Brass 6, 18 Martie 1903.
1—2.(913) Magistratul orășenesc.
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ale lui T
De mai multe decerni sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla, 

la cari ar lipsi o mică promisiune din acest escelent medicament de casă.
S’au recomandat și se recomandă de cătră mulțl medici aceste pilule, ca me

dicament de i asă, cu deosebire în contra tutu, or suferințelor, oe provin în urma 
relei mistuiri și constipații, precum : p> rtnibarea iu circulațiunea feriei, suferința d< 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturi, congestiur.ea la crem liâmorhoide (vîna de aur) 
și c. 1. etc.

Piin calitatea lor purificătore de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bolelor ce isvorăsc din acesta, precum : gilbinare, dureri de cap, 
nervâte și a. m. Aceste pilule purificătore de sânge lucreză așa de ușor, 
prictnueso nici cele mai mici dureri și pentru aieea le pote folosi și 
slăbite persone chiar și copil fără nici o temere.

Aceste pilule pur fi câtor e de sânge se prepară verdabde singur numii în
„zum gold Re iclis ap fel " a lui I. P SE IUI OFER în ViENA, Singerstrasse 
Nr. 15. și costă o cutie cu 15 pilule 21 cr. v. a. Un sul eu 6 cutii costă 1 fl. 5 cr. 
Dâca se trmite suma banilor înainte, costă un su cu pilule l fl. 25 cr. inclusive 
cu porto, 2 suluri 2 fi. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr , 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

NB. In urma lă.țirei lor celei mari, se imiiăză aceste pilule sub diferite for
me și numiri, de aceea se face rugarea a cere anume „PILULE purifi<ătore de 
sânge" ale lui f t’SEBHOFER, și numai acele sunt veritabile, a căror instruc
țiune pentru folosire este provăcjută cu iscălitura. I. Pserhofer, și cari portă pe ca
pacul cutiei tot aceeași iscălitură în colors roșie.

Dintre nenumâra'ele scrisori, prin cari consumenții acestor pilule, mulțămesc 
pentru redobândirea sână'ății după cele mai varii și grele b61e, lăsăm se urmeze

încât nu 
cele mai

farmacia

K6'ln, 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer 1 Binevoesc.e de a-ml 

trimite erășf 15 suluri din escelentele D-Tale 
piluri pentru curățirea sângelui cu rarabursă 
poștală. Cu acestă oc.sie v’e aduc mulțămirile 
mele peutru efectul de minune al pilurilor 
D-tale.

Cu distinsă stimă,
Ei-anz B®avlist81i, Koln, Lindeuthal.

aci, puține numai, cu observarea, că ori cine au întrebuințat odată aceste 
pilule, le recomanda mai departe.

cutia cu escelentele D.-V. pilule purificătore de 
sânge, și după o întrebuințare mai îndelungată 
s’a vipdecat.

Cu distinsă stimă
•Joscfa. MVeiuzettel.

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

pilulile D.-V. au ajuns în mânile mele, șică _
resuitaiul dela acestea îl atribui D.-V. Mă re- 
cisem în patul de leusiă astfel încât nu mai 
puteam lucra și ași fi sigur de indrtă, decă nu 
m’ar fi scăpat minunatele D -V. pilule. Dum- 
nedeu să Vă binecuvinteze de mii de ori. Am 
confiență, că pilulele D.-v. mă vor face de tot 
săuetosă, așa precum a folosit și altora.

'fl'bes'egia Mnifie.

Eiehengraberamt bei Grohl, 27 Martie 1889.
Știm. D-le 1 Subsemnatul se rogă a mai tri

mite 4 suluri cu pilulele D -V. în adevăr folo- 
sitdre și esceletite. Nu pot întrelăsa ca se Vă 
esprim recunoscința mea în privința val orei 
acestora pilule, și le voiti recomanda unde nu
mai se va pută tuturor suferii)dilor. Ve avitori- 
sez, ca acești a mea mulțămită să o folosiți 
după plac și ce cale publică.

Cu distinsă stimă Igsiaz Sfiielsn.

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

ani îți esprim cea mai căldurosă mulțămire. 
; Densa a suferit, f ani de catar la stomac cro
nic și de apă. Vieța ’i era >n chin și să credea 

| deja de perdută. Prin întâmplare a căpătat o

Gotsdidorf bei Kohlbach. Clești-.> 
Schlesieii. 8 Oct. 1888.

Știm. D-ie ! V6 rog a-ml trimite un sul cu 
6 cuiil din pilulele D.-V. universale purificătdre 
de sânge. Numai minunatelor D.-V pilule am 
să mulțăme-m, ci am scăpat de o suferință de 
strinac, care m’a chinuit f< ani. Aceste pilule 
n’are se-ml lipsescă nicl-odată și esprim priu 
acesta mulțărairea mea cea mai căldurosă

Cu cea mai mare stimă
Aiinn Kwickl.
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Liosttr din plante fla Atei,
din Bregenz. O buteliă 2 fl. 60 cr., o
jumăt. but. 1 fl. 40 cr., '/, but. 70 cr. 

Alpfiâ QfflPEPQllâ cel mai buu miJloc Aiulld dlllullbdlldj în contra tuturor su-i 
feriDțeior reumatice: durerilor la șira 
spinării, junghiuri, ischias, migrenă, 
dureri nervose de dinți, dureri de cap, 
junghiuri la urechi etc. 1 fl. 20 cr.

Minunatul Balsam englezesc, 
dala I. I'serhofer, 1 sticlă 50 cr.

Bata contra Moratmi,
mulțl ani recunoscut ca cel mai sigur 

remediu contra suferințelor de dege 
rătură de tot feliul, precum și spre 
vindecarea ranelor forte învechite, 1 
borcan 40 cr., cu poșta francată 65 cr.

Kola Stollwrate,
tificarea stomacului și nervelor.

Kola-Eliîir seu Via«
litru 85 cr.

Pomafla TamocMnia
li-
'A

jn de L P.-erliofer,
„1 de un lung șir de 

ani recunosoută de medici, ca cel mai 
bun mijloc pentru crescerea părului, 
1 borcan elegant adjustat 2 fi.

Danilin lip VÎPtă (Picilt'irile tJin
ill llld HO Ulîlfli in contra stomacului 
stricat a mistutrei rele greutăți de tot- 
feli’il. un medicament de casă escelent 
1 flacon 22 cr., 12 flacone 2 fl.

Balsiiinîn conlra oșiior, (Li'u. J;L': 
tra umflăturei ia gât, 1 flacon 40 or., 
cu trimiterea francată 65 cr.

Sral-Siii de 1. Psei liofi r, 
lullj un medicament 

de casă forte cunoscut și escelent în 
contra catarului, regușelei, tusei spag- 
modice etc. 1 sticlă 50 or., 2 sticluțe 
dimpreună cu trimit, franco l;fl. 50 cr.

Plastra-Ontvarsal, "ă". sȘi - 
împunsă'ură, la tot feliul de bube rele 
și la umflături învechite, ce se sparg 
periodic la piciore la deg' t la rănile 
și aprinderile de tițe și Ja multe alte 
suferințe de acest soții, s’a probat de 
multe ori. 1 bor an 50 cr., cu trimi
terea francată 76 cr.

Sare universală Katirâ
.1.-

iun de A. W. 
_ 1 Bu liricii.

Un medicament de iasă escelent, con
tra tuturor urmărilor digestinnei stri
cate; precum: durere de cap. amețâlă, 
cârcei la stomac, aerelă în gât, sufe
rințe hămoroite, constipațiuue etc. etc. 
Un pa het 1 fi.
diarele Austro-Ungare și la eas rând

I

■»xl'

Afară de preparatele aci amintite se mai află tote specialitățile farmaceutice indigene și streine, anunța'e prin tote 
unele din aceste specii nu s’ar afla în deposit, se vor procura la cerere prompt și ieftin.

—------- Trimiterea cu poșta se efectueză iute, dâcă se trimite prețul înainte, comande mai nori si cu rambursa, a prețului. ~A__'—

I. PSERHOFER, farmacia „zum goldenen KeîchsapfeP'1 WO, I„ Singerstrasse Nr. 15.
(:« veritabile sunt a se privi maieaai acele pillule, a căror instrucțiune eote pruv&ațută cu iscălitura I. PSES55SOEEK, și cari portă pe ca

pacul iie-cărei cutii tot aceeași iscălitură în coldre i-oșie.
@K***  Scvutite prim, gaianță ele marcă și mostră. "W KPS' Imitația se pedepsesee aspru. ți

A .


