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PREȚUL INSERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicăm mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta*1 iese în fle-care 0i.
Abonamente pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe ș6se luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rli de Duminooă 4 cor. po an. 

, Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 frânei, po ș6se 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rlI de Dumlneoă 8 fr. pe an.

Se prenumeră la toto ofi- 
ciele poștale din întru și din 
afara și la d-nii colectori.
. Abonamentul pentru Brașov
: Admintstrațiunea, Piața mare, 

•Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șâse 
luni 10 cor., po trei luni 5 cor. 
Cu dusul în casă : Pe un an 
24 cor-, pe șâse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esem- 
jdar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Nr. 89. Brașov, Miercuri 23 Aprilie (8 Bfaiti).

Din cnnsa sfintei sărbători do mâne, Mier
curi, sf. Gheorghe, diurni uu Ta apărd până 
Joi sera.

Guvernul și crîsa.
De patru cjile deja dureză sta

rea de ex lex. Guvernul, care a voit 
anume ca dieta se remână des
chisă și se-și continue ședințele, a 
căutat a-se acoperi, ca se nu cjicem 
tocmai a și' legitima procederea, cu 
concursul ei indirect. S’a grăbit deci 
ministru-președinte Szell a veniînain- 

-tea camerei încă din prima di de ex 
lex c’un raport despre disposițiunile 
și intențiunile guvernului în fața 
nonei situațiuni și a cerut ca acest 
raport să fie tipărit.

Răspunsul oposiției a fost: ra
portul este ilegal. Nu vrem s’aucjim 
de nimic până ce nu vei retrage 
proiectele militare său îți vei da 
dimisia! Au urmat apoi scenele sgo- 
motose și turbulente, ce le cunos- 
cem deja.

In ședința de erl s’a mai în
muiat d-1 Szell și a declarat, că a 
cerut numai se se tipărescă simplu 
raportul și să nu se desbată decât 
după ce guvernul va primi indem
nitatea dela parlament. Vede însă, 
că. se face dintr’un țînțar un ar
măsar și de aceea, ca se nu se trecă 
vremea cu nimicuri, propune, ca ca
mera să nu hotărască acum nimic, 
nici despre tipărirea raportului, pănă 
după desbaterea indemnității.

Koșuthiștii i-au răspuns cerend 
din nou să-și retragă proiectele și 
propunerile și se demisioneze.

Intr’aceea ședințele, în care s’au 
desbătut aceste, au scos la ivelă, o 
disensiune în tabăra koșuthistă. De 
altă parte a dat o dovadă, că înțe
legerea și armonia între Szell și 
președintele camerei Apponyi, totuși 
nu este așa de perfectă, cum pre
tindeau toile oficiose.

A bătut mult la ochi și a pro
dus mare amărăciune între koșuthiștl 
faptul, că membrii partidei indepen- 
diste, Komjathy Bela, — faimos de 
când cu interpelațiile sale dușmane 
în deosebi Românilor — și Barta 
Odon, asemenea un șovinist din cei 
mai îndrăciți, au luat partea lui Szell, 
propunând ca camera se decidă ca 
raportul din cestiune al guvernului 
se fie tipărit și la timpul seu se fie 
desbătut.

Așa-deră drept au avut cei-ce 
au susținut, că Szell tot mai mult 
întră în urmele lui Banffy, căci 
acum s’a dat pe față, că și densul 
susține prietenie pe sub ascuns cu 
o parte a oposiționalilor, ce se dau 
de cei mai estreml. Komjathy și 
Barta la ultimele alegeri de depu
tat! au reușit a fi aleși cu unanimi
tate numai cu ajutorul guvernului.

„înțelegem acum11, dice foia 
partidei poporale „de ce Szell nu a 
luat nici odată în serios lupta parti
dei independiste“.

Totuși se pare, că partea cea 
mai mare a koșuthiștilor nu se gân
dește încă nici pe departe a băga 
sabia în tecă, ci este hotărîtă a ob- 

strua de aici încolo ori ce proiect 
ce-1 va așterne Szell camerei. C’un 
cuvânt vrea se introducă cu rigdre 
oposițiunea așa clisă technică, care 
culmineză în a provoca desbateri 
lungi pentru ori-ce nimica.

Acâsta parte a oposiției pro- 
cede aeji ca și când înaintea ei gu
vernul n’ar mai esista, și umblă în 
tot chipul se facă cu neputință ca 
guvernul Szell se o mai pdtă duce 
cu dieta de față și se-1 silescă seu 
a demisiona, seu a disolva dieta.

Pe radicalii și intransigenții aceș
tia îi încuragâză din ce în ce și ati
tudinea contelui Apponyi, care are 
ambițiunea se fie lăudat de ei ca om 
imparțial. Așa, când a cerut Szell se 
se trecă la ordinea (jilei peste pro
punerea sa, ca se înceteze discusiu- 
nea atât de superătore pentru el, 
Apponyi a împiedecat acesta, decla
rând, că el ca președinte nu se simte 
îndreptățit ca în împrejurările actuale 
se încheie discusiunea.

In aceste momente grele îi mai 
vine lui Coloman Szell un sucurs și din 
Viena. Organul inspirat din cercurile 
militare, „Reichswehr44, discută în- 
tr’un numer mai nou cestiunea sto
gurilor și însemnelor în armată, 
și se silesce a afla o modalitate ore- 
care cum s’ar pute resolva mai ușor.

Așader promisiunea lui Szell cu 
privire la schimbarea însemnelor în 
armată n’a fost făcută fără de soirea 
cercurilor militare din Viena.

Cestiunea evreilor din Româ
nia. Răspundend la interpelările deputați- 
lor Skedl și' Straucher, ministrul president 
Koerber în ședința de Sâmbătă a „Reichs- 
rathului" a declarat, că ministrul afaceri
lor streine cunăsce forte bine situațiunea 
precară (?) a evreilor din România și că din 
punctul de vedere al umanității ar privi 
cu satisfacțiune o îmbunătățire a situațiu- 
nei lor. Guvernul austro-ungar n’a lipsit 
de a recomanda în mai multe rînduri gu
vernului român amic, într’un mod neofi
cial și cu tote menajamentele datorite 
unui stat independent ca România, de a 
aduce o ameliorare în situațiunea evreilor. 
Nu se pote face inse un demers oficial, 
care ar fi interpretat de România ca un 
amestec fără drept în afacerile sale inte
riore, mai cu semă că nu este vorba de 
nisce supuși austriac! seu ungari. De alt
fel un asemenea demers ar întîmpina scru
pule seriose, voind a deduce din tractatul 
de la Berlin o îndreptățire pentru o inter
venție oficială pe lângă guvernul român. 
Fiind der exclusă o astfel de intervențiune, 
guvernul comun al monarchiei nu va scăpa 
ocasiunea în raporturile sale amicale cu 
guvernul român, de a se pronunța în fa- 
vorea unei îmbunătățiri a situațiunei ac
tuale a evreilor.

întrevederea din Roma. Regele 
Italiei a ridicat un toast, esprimând împă
ratului Wilhelm mulțumirile sale, care în 
ori-ce ocasiune a binevoit a da Italiei 
probe de nestrămutatul seu interes și de 
cordiala sa simpatie. Gagiul amiciției in
time și firme — a dis regele — esistă 
deja de vre-o trei generațiuni, între fami
liile nostre, armatele nostre și poporele 

nostre. întrevederea de astăcjî este o nouă 
pfirmațiune a voinței comune a Germaniei 
și Italiei, de a îndrepta, în profitul păcii, 
t(5te sforțările și întrega lor acțiune, sub 
auspiciile unei alianțe reciproce. —

împăratul Wilhelm a răspuns, espri
mând recunoscința sa pentru primirea 
splendidă, strălucită și cordială ce i-s’a fă
cut de cătră Roma și poporal italian. In 
acăstă primire, văd. a dis împăratul, con
firmarea că poporul italian apreciază cu 
deplină simpatie alianța între cele două 
Case și între cele două popore și dorința 
nestrămutată de a stărui în acestă alianță.

Desvelirea monumentului
lui C. A. Rosetti.

Duminecă la 10 dre a. m. a avut Ioc 
în Bucuresci ceremonia desvălirei monu
mentului lui 0. A. Rosetti. Monumentul 
este aședat pe piața care părtă numele lui 
Rosetti, în bulevardul Carol 1.

Statua lucrată de sculptorul W. C. 
Hegel, a fost turnată la șcăla de meserie 
din Bucuresci, bas-relieful din drepta la 
casa Clement din Munich, cel din stânga 
la casa Goltz din Bucuresci.

Monumentul înfățișeză pe Rosetti în 
ultimii ani ai vieții sale, ținând într’o 
mână „Românul14, diarul fondat de dânsul, 
și în cea-l’altă pana.

Rosetti stă pe fotoliul său favorit, așa 
numitul jeț istoric.

Ce este acest jeț? Dăruit de consu
lul engles din Bucuresci lui Rosetti, îna
inte de 1848, pe jețul acesta a scris in
transigentul democrat liberal articolele și 
publicațiile sale din timpul revoluțiunei de 
1-a 48.

Jețul a fost păstrat în permanență 
în redacția „Românului14 până la încetarea 
vechiului organ și acolo i-s’a dat numele 
de „istoric44.

Comitetul, care s’a ocupat cu ridica
rea monumentului și cu organisarea cere
moniei desvălirei, a întocmit programa 
astfel, încât i-s’a dat sărbărei un caracter 
de oficialitate.

Astfel s’a ridicat o tribună destinată 
lumei oficiale și în care au luat loc: Înal
tul cler care a oficiat, d-nii miniștrii, bi
rourile Camerei și Senatul., biroul Acade
miei, Inalții demnitari, primarul și consi
liul comunal al capitalei, biroul Camerei 
de comerț, membrii comitetului monumentu
lui, președinții delegațiunilor din județe, 
familiile descendenților lui C. A. Rosetti, 
președintele sindicatului pressei și alte per- 
săne de distincțiune.

Pavilionul fu reservat pressei.
încă înainte de deschidere, monumen

tul a fost acoperit cu flori și cordne. In
tre numerosele corone s’au vădut acelea 
din partea primei societăți de credit, soc. 
scuptorilor și cioplitorilor, a d-lui Filipescu 
Drăgășani, comunei Botoșani, județul Il
fov, soc Lumina, soc. Uniunea măcelari
lor, artiștilor Teatrului național, soc. Gu
tenberg, a liceului Mihai-Vitezu, adunărei 
deputaților, consiliul de miniștri, asociați
lor absolvenților șcdlelor comerciale, ca
merei de comerț din capitală, Senatului, 
județului R.-Vâlcea, soc. Macedo-române, 
soc. funționarilor publici, consiliului co
munal al capitalei, studenților în sciințe 
de stat etc. etc.

Tribuna, frumos împodobită de pri
măria capitalei cu ghirlande de flori și 
drapele, era plină d.e lume.

Publicul din jurul monumentului era 
forte număros. Peste 30 de societăți din 
capitală cu drapelele lor, precum și cor- 
porațiunile de meserii au asistat de aseme
nea la ceremonie.

La firele 10 a, m. archiereul Nifon, 
vicarul metropoliei,. asistat de un numeros 
cler, a oficiat serviciul religios, după care 
monumentul este desvelit.

D-1 C. Nacu în numele, comitetului 
monumentului, vorbesce cel dintâiu, făcând 
o elogifisă apologie lui C. A. Rosetti. Apoi 
în numele comitetului oferă primarului ca
pitalei monumentul.

D-1 Dim Sturdza, în numele guver
nului, se simte mulțămit, că poporul român 
recunoscător aceluia, care di și nfipte a 
muncit pentru a lumina consciința nfistră 
națională, îi ridică un monument.

D-1 M. Ferechide, în numele parla
mentului aduce omagii aceluia, care a fost 
sufletul acțiunei ce a desființat un trecut' 
nenorocit, spre a îndruma un întreg popor 
pe calea binelui.

D-1 Olănescu-Ascanio din partea Aca
demiei într’o frumosă cuvântare arată bo
gata activitate pe terenul literilor a lui 
0. A. Rosetti, căruia îi datoreză înființarea 
Academiei.

D-1 G. Assan în numele comerțului, 
vorbesce de activitatea comercială ca ti
pograf al lui Rosetti.

D-1 Bibicescu, -ca fost colaborator al 
lui G. A. Rosetti, Ia „Românul",ganaliseză 
activitatea de 30 ani de (jiarist a lui 
Rosetti.

D-1 G. F. Robescu după o scurtă cu
vântare ia în primire monumentul.

Urmeză apoi defilarea secietăților și 
școlelor în urale nesfîrșite, după care lu
mea se împrăsuie în liniște.

Sinodul archidiecesan..
Ședința Vili s’a ținut Sâmbătă îna

inte de ameiji.
La ordinea de di: Gomisiunea orga- 

nisătore (raportor P.' Cosma) refereză asu
pra cererii intrată de la trei protopresbi- 
teri tractuali și de la secretariul consito- 
rial, pentru a li-se recunfisce la fondul de 
pensiune și anii de serviciu făcuți în alte 
diecese, — propunând respingerea cererii. 
Vorbesc la obiect: I. de Preda, Dr. Bo- 
loga, Dr. Vlad, V. Onițiu și Dr. I. Stroia, 
pentru considerarea cererii; A. Vlaicu 
pentru respingere; ,Ș. Medean propune a 
fi transpusă la consistoriu. Dr. I. Farcaș 
în sensul propunerii lui Medean, și alții. 
Sinodul primesce propunerea făcută de 
S. Medean.

Gomisiunea școlară (raportor Dr. 
loan Stroia) referând asupra raportu
lui consistorial privitor la catechisarea ele
vilor gr. or. ai șcfilelor streine, face pro
punere de cuprinsul: sinodul aprobă pașii 
intreprinși de consistoriu în afacerea din 
cestiune, având catechetul din Orăștie să 
fie îndrumat, ca Dumineca, Ia timp potri
vit, să întrunescă elevii la exortație, la 
sfârșitul anului să le dea atestat de reli- 
giune, er decă directoratul gimnasiului nu 
va voi să recunfiscă validitatea atestate
lor, să raporteze imediat consistoriului. — 
Se primesce propunerea comisiunii.
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Tot comisiunea școlară (raportor ©r. 
Bologa) referând asupra propunerii făcute 
de deputatul V. Onițiu pentru înființarea 
unui internat la școlele române medii din 
Brașov, se identifică întru tote cu ea,, și 
propune a fi transpusă consistoriului pen
tru esecutare. — Se primesce.

Comisiunea financiară (raportor A. 
Vlaicu): raportul despre împărțirea ajuto- 
Telor din fundațiunea „Andronic“; rapor
tul comisiunei administrative a tipografiei 
archidiecesane, cel al comisiunii adminis
trative a fundațiunii „Șaguna“ — se iau 
la cunoscință. La raportul asupra asigurării 
■realităților bisericesc! contra focului, co- 
s-misiunea propune, ca reasigurări să se facă 
■numai la realități în valăre de la 20,000 
cordne în sus. înalt Prea Sânția Sa e pen
tru minimul de 10.000. I. de Preda face 
propunere formală în sensul intenției înalt 
Prea Sânției Sale.

După discuție mai îndelungată, la 
care iau parte d-nii P. Gosma, D. Comșa 
etc. — sinodul primesce propunerea d-lui 
I. Preda.

Rațiociniile tipografiei și librăriei ar
chidiecesane pe 1901, în sensul propune- 
rei comisiunei, se aprobă cu adausul, ca 
consistoriul să îngrijescă de presentarea la 
timp a rațiociniilor, se incasseze restanțele, 
să caute a ridica rentabilitatea tipografiei, 
în viitoriu rațiociniile să fie subscrise și 
de comisiunea administrativă. Rațiociniul 
fondurilor și fundațiunilor archidiecesane, 
— se aprobă.

Budgetul pe 1904 se voteză cu su
mele preliminate de consistoriu; — în fine : 

propunerea deputatului V. Tordășianu 
cu privire la împărțirea ajutorelor din fun
dațiunea „Andronic“, —, se transpune con
sistoriului spre competentă afacere.

In firul referadei comisiunei petițio
nare (raportor S. Dragomir): cererile in
trate la sinod (nouă) se "transpun consis
toriului spre competentă afacere, cu es- 
cepția acusei lui I. Frâncu și soții din Co- 
măna-superidră contra preotului, care se 
transpune consistoriului „spre grabnică 
resolvire."

Urmeză votarea diurnelor și speselor 
de călătorie ale deputaților, după care 
înalt Prea Sânția Sa d-1 archiepiscop-me- 
tropolit închide sinodul.

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea a l-a.)

Aceste cifre tdte adunate la olaltă 
evident covîrșesc cu mult construirea 
căilor de comunicațiune, docurile și por
turile, făcute pentru deschiderea și ridi
carea culturei țării. Avântul cultural și 
economic prea repede al țărei p<5te a fost 
ceva cam scump plătit. Der efectele ce a 
dat sistema liberei concurențe la poporul 
român, nu sunt cu mult diferite de cele 
esperiate de alte popore și din alte state; 
afară numai de regiunea unde s’a aplicat 
esclusiv sistema rapace.

De aceea cu drept cuvânt cjicea con
silierul intim superior al guvernului pru
sian și director al agriculturei Dr. H. 
Thiel, în desbaterile societății pentru po
litica socială din 1893 pag. 208, că el 
este convins, că decă autorii edictului de 
cultura țării și propunătorii libertății de 
îndatorire și înstrăinare a proprietății ru
rale, ar fi bănuit ce desvoltare vor lua 
lucrurile în secolul trecut și că ce povară 
enormă de datorii va ajunge pe proprie
tatea rurală în urma libertății, ei ar fi 
preferit să pună să li-se reteze mâna cu 
barda, decât să ia răspunderea pentru acel 
edict de cultură a țerei.

Măsurile luate de stat pentru îmbu
nătățirea agriculturei și în favorul țăra
nului plugar, seu că nu au dat resultate, 
— d. es. șcdlele de agricultură în Ro
mânia, — ori că ele au fost în curând 
modificate seu aplicate unic în favorul 
celor mari.

Inalienabilitatea pământurilor țără
nesc! în România, date prin legea rurală 
de la 1864, a venit în mică măsură în 
favorul micei culturi și mai mult în fa

vorul proprietății mari, ca și legea Toc
melilor agricole pentru a menține proprie
tarilor brațele necesare de muncă. Legea 
pentru înstrăinarea bunurilor statului es
clusiv la țăran! cultivatori de pământ de 
la T Aprilie 1889, eare prevedea loturi 
mici și mari de 5, 10 și 25 ha. inalie
nabile (cu maioritate seu minoritate), cari 
se creeze o clasă de locuitori indepen
denți de proprietate, și avea să diea pe 
viitor deregătdrele satelor, a fost modi
ficată la 5 Maiu 1896, și lăsate unic lo
turi mici de câte 5 hectare. Introducerea 
plugurilor de fabrică — universal — a 
fost făcută erăși mai mult în favorul cul
turei mari, decât a celei mici, căci eu ele 
proprietarii și arendașii au obligat pe 
țăran să țină 4—6 vite trăgetdre, unde el 
nu putea ține una singură din, moșidra 
sa, seu să se însoțâscă 2—3 la olaltă și 
din 2—3 familii să facă un plugar și un 
plug, cu care avea să lucreze pentru achi
tarea datoriilor a 2—3 familii.

înființarea Creditului Fonciar rural 
și a Creditului Agricol, a venit mai mult 
în favorul marilor proprietari și arândași 
pănă la înființarea Băncei agricole (1893), 
destinată erăș! alimentațiunei marei cul
turi, când însă creditul agricol subven
ționat de stat, se destină apoi esclusiv 
culturei mici.

In Transilvania și Ungaria, deși co
masarea și segregarea erau prevădute în 
Patenta împărătăscă de la 1854 în inte
resul arabelor, ori că nu s’a aplicat de 
loc, ori că s’a aplicat esclusiv numai la 
comunele, unde erau și proprietari mari, 
cari au cerut’o, der s’a esecutat peste tot 
segregarea pășunilor și pădurilor pănă în 
pânzele albe, și s’au făcut proprietarii 
părtași și competitor! noui la păduri, unde 
de decim! și sute de an! ei nu mai aveau 
nici un drept, usufruct, ori beneficiu : d. e. 
familia comiților Kemăny și bar. Banffy 
la pădurile grănițerilor de la Năsăud, — 
comiții Teleki și statul la pădurile a di
verse comune românesc! din comit. Făgă
rașului, Holbav etc. și făcuți părtași la 
rescumpărarea drepturilor regaliene, în 
dauna comunelor foste libere, ori gră- 
nițere.

La aceste mai veniră peste țăran, ca 
mic cultivator de pământ, și alte circum
stanțe onerose esterne, cari să-i facă lupta 
pentru esistență și mai grea. Pe lângă 
producțiunea în mare a proprietarului său 
și peste trebuințele lui reale, și cât pută 
consuma acela cu familia, vitele și dmenii 
lui, mai veni la mijloc și concurența Ame- 
ricei, grație libertății comerciului și a 
mijlocelor de producțiune și transport per
fecționate — aburul la căile ferate și va- 
pore. — Productele țărilor transoceanice 
fiind mai ieftine, din causa ieftinătății 
pământului virgin de acolo, grație primei 
ocupațium și a mijlocelor technice de 
producțiune și transport perfecționate a 
măsurilor agricole, a concentrării produc
telor la gări direct, elevatore și pe 
vapdre, cari fac faima lumei, — ele 
putură să ajuugă pe un preț ieftin și se 
inundeze piețele Europei.

La buna reușită a agriculturei nu mai 
decidea acum mai mult nici munca și is
cusința, ori esperiența proprie și îndelun
gată a agricultorului, nici capitalul an
gajat și nici mersul timpului, decă a fost 
an bun său rău, și cu deosebire conjunc
turile de pe piețele mari, datorite cererei 
și ofertei internaționale, care condiționa 
și impunea prețul local, mai cu semă că 
cerealele să pot transporta cu multă în
lesnire și fără cheltueli de la un continent 
la altul. La ea se mai adaoga în curând 
speculațiunea, care răpi o parte din bene
ficiul producătorului, bursele, vândarea 
fictivă la termin, unde vîndător și cumpă
rător vînd și cumpără de repețite ori o 
marfă, pe care ei în realitate nu o posed 
și nici că au vădut’o, pentru a câștiga la 
diferința de prețuri. Aceste au făcut se 
scadă considerabil prețul productelor și 
al tuturor obiectelor produse de țăran.
Tona de grâu s’a vendut la Berlin — 1000 klgr. 
1878-83 1884-88 1889-93 1891 1892 1893 1894 1895 
210 mărci 171 191 226 190 187 138 144.

(Va urma.)

Grâul de calitateai eaa mai
Brașovului a costat 1 hectolitru:

bună pe pieța

1868 6 fi. 58 cr. 1878 7 fi. 94 cr.
1869 6 n 55 îî 1879 6 îî 48 îî

1870 7 n 46 1880 8 îî 92 îî

187i 8 n 26 «■ 1881 8 îî 54 îî

1872 10 r» 52 1882 8 îî 38 îî

1873 10 n 78 n- 1883 6 îl 96 îi

1874 9 n 54 îî- 1884 6 îî 41 n
1875 (>

îî 03: îî 1890 6 îî 37 ii
1876 7 îi — »• 1891 7 49 îi

1877 8 îi 87 îî 1895 5 îî 52 îi

Revoluția & Macedonia.
Salonicul este capitala Macedo

niei și are o deosebită importanță 
strategică și comercială pentru por
tul mare de la costa orașului. E po
pulat de 160.000 locuitori, în pre
ponderant» streini de prin tdte un
ghiurile Europei: Germani, FrancesI, 
Italieni, Ruși, Spanioli (mai ales Ji
dovi spanioli), Greci, Bulgari, Cuțo
vlahi, Sârbi și alte nenumărate ne
muri de omeni.

Tocmai acest centru important 
al Macedoniei și l’au ales revoluțio
narii bulgari ca teren în care se dea 
semnalul revoluțiunei prin atentatele- 
despre cari am vorbit eri și asupra 
cărora revenim și astăcți. Prin aceste 
atentate s’a ajuns încât-va scopul la 
care ținteau autorii lor: alarmarea 
opiniunei publice europene, care se 
liniștise în cât-va prin promisiunile 
Turciei de a introduce des pomeni
tele reforme și prin energia mai mult 
seu mai puțin simulată cu care gu
vernul turcesc s’a apucat se le in
troducă.

De-odată însă, ca din senin es- 
plodeză bombele de dinamită ale 
atentatorilor, cari fac atâta ruină și 
nimicire, sting vieți de omeni și 
bagă spaimă și terăre în locuitorii 
orașului. Când casele aprinse de 
bombe ard și flăcările se înalță spre 
ceruri, pe strade armata și omeuii 
siguranței pârtă lupte desperate cu 
rebelii, fug consulii și străinii, cad 
și se rostogolesc în sânge soldați și 
atentatori.

Bombele din Salonic par a fi 
însă numai ecoul celor ce se petrec 
în alte părți ale Macedoniei și Al
baniei, unde ciocnirile între bandele 
bulgare și trupele turcesc! sunt la 
ordinea flilei. S’a dat par’că de un- 
de-va, de-o mână ascunsă, semnalul 
de atac general contra domniei tur
cesc! în Macedonia.

Etă soirile mai nouă:
Porta otomană a adresat o circulară 

cabinetelor din Viena și Petersburg cerând 
ca, date fiind evenimentele din Salonic, se 
esercite o presiune seriâsă asupra Bul
gariei.

= Sultanul a comunicat d-lui de Zino- 
view, ambasadorul rusesc, în audiența pe 
care i-a acordat’o, că Edin-Pașa a fost 
numit președinte al curței marțiale jdin 
Salonic, care va judeca pe autorii aten
tatelor.

Liniștea și ordinea restabilite acum 
la Salonic vor fi menținute cu energie.

Raporturile autorităților turce sci sem- 
naleză, că bandele bulgare fac acum mai 
mult decât ori-când us de dinamită.

= Furia populațiunei din Salonic, 
contra Bulgarilor, autori ai atentatului din 
ultimele dile, a ajuns la paroxism. O scire, 
care n’a fost încă în mod oficial confir
mată. spune că patru Bulgari, cari arun
caseră bombe, au fost măcelăriți de popor.

Mulțimea ar fi masacrat câte-va sute 
de Bulgari, pe când erau transportați la 
închisdre, cu lovituri de cuțit și de pari.

= Pdrta a dat ordine stricte autori
tăților civile și militare din Salonic, ca se 
mențină liniștea și ordinea, pe atentatori 
și renitenții înarmați să-i suprime fără milă, 
să aresteze pe ori-ce individ bănuit, er pe 
străini, pe cât e cu putință, să-i apere, și 
organele de siguranță să evite ori-ce 
escese.

=> Numărul arestaților în Salonic este- 
de 100.

= Tuturor Bulgarilor din Bulgaria șii 
Macedonia le este oprită intrarea în Com- 
stantinopol. Bulgarii din Gonstantinopoll 
sunt supuși unui strict control.

= SvonuH cum-că ar fi posibile re
presalii din partea Turcilor contra Bulga
rilor, este esagerat. Nu esistă nici un simp
tom în acesta privință pănă acum.

= Se asigură, că Pdrta a primit? din, 
mai multe- părți sfatul de a procedb- eu 
energie contra Bulgarilor, de ăre-oe- sunt 
bănueli,. oura-că evenimentele dim Salon le
an fost pregătite de Bulgaria.

= După nisce depeși consulare-, o 
bandă bulgară compusă din 52: dojeni a 
fost: cu> totul distrusă în Sandjacwl Seres, 
aprdpe de Hairlar.

Printre cei uciși s’au găsit: corpurile 
a doi- majori, a doi locotenent? și a unui 
chirurg, purtând uniforme bulgare. Turcii 
au. avut 11 uciși și 9 răniți.

O altă bandă de 50 de-omeni a fost 
surprinsă de trupele turcesc! aprdpe de 
Baldo, în districtul Nevrocop. Banda a 
avut 29 6menî uciși și l'T răniți. Turcii 
pretind, că n’au avut decât un singur rănit.

In dieta ungară ministrul preșe
dinte Szell a declarat în ședința de la 4 
Maiu, înainte de ordinea dilei, că raportul 
asupra căruia discută actualmente camera, 
n’a avut scopul de a declina răspunderea 
din partea guvernului, nici de a prejudeca 
hotărîrea camerei, care pote să fie de 
achitare seu de condamnare. Guvernul n’a 
făcut alta, decât că a urmat precedentul 
de la 1899, când camera a hotărît fără 
împotrivire tipărirea unui asemenea raport, 
Szell accentueză, că de la început avea 
de gând, oa raportul să nu vină în desba- 
tere de cât după discutarea indemnității, 
și că la propunerea președintelui a modi
ficat propunerea așa, ca acest raport să 
fie discutat odată cu proiectul de indem
nitate. Szell n’a vorbit în acestă ces- 
tiune cu nimeni afară de Apponyi. Pentru 
a nu obosi prea mult camera (Strigăte: 
Retrage-1! Dați-vă dimisia!) Szell își re
trage moțiunea și se rdgă, ca raportul să 
nu fie dat la tipar, respective să nu se ia 
conclus asupra acestei cestiuni, — Asu
pra acesteia se produce o discuție mai 
lungă, la care iau parte: Endrey,Kossuth, 
Rakovsky, Zoltan Papp și Kubik. Contele 
Apponyi declară, că dedrece s’au făcut 
mai multe propuneri la acest obiect, el 
nu are dreptul, de a încheia desbaterea 
asupra raportului. Desbaterea se continuă. 
Zoltan Papp vorbesce pe larg despre ne- 
legalitatea raportului.SOIRILE DILEI.

— 22 Aprilie v.

Cliirotonirea nou alesului episcop 
al Aradului. Mâne, Miercuri, se va să- 
vîrși la Sibiiu chirotonirea întru archiereu 
a nou alesului episcop I. I. Papp de la 
Arad. Actul solemn al sfințirei se va face 
în cursul liturghiei. înainte de actul sfin
țirii nou alesul episcop va face mărturi
sirea solemnă și publică a credinței și a 
aderării sale la cantinele și prescriptele 
fundamentale ale bisericei ortodoxe. Tdte 
cele rituale se îndeplinesc în biserica pa- 
rochială din suburbiul Iosefin. La actul 
sfințirei va participa și P. 8. Sa episco
pul Nicolae Popea din Caransebeș, vica
rul Filaret Musta, archimandritul Hamsea 
și protopopii G. Popovic!, G. Gurban, V. 
Beleș și Dr. I. Trailescu.

In comisiunea economică a came
rei ungare s’a discutat în două ședințe 
articolul privitor la industria morăritului 
din proiectul de compromis austro-ungar. 
Așa nurniții mercantiliști, în cap cu de
putatul Sandor Pal, au presentat o pro
punere prin care cer, ca să se permită 
morilor din Budapesta să procure grâu 
din România, scutit de taxă vamală. In 
cursul discuțiunei mai mulți deputați au 
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relevat disoursul-program al d-lui Emil 
Costinescu, arătând, că ddcă nici atâta nu 
se va acorda României, cât cer chiar mo
rile din Budapesta, atunci răsboiul vamal 
dintre Austro-Ungaria și România va fi 
inevitabil, creând prejudiții forte mari in
dustriei austriace și ungare. Agrarii fiind 
în majoritate, propunerea d-lui Sandor 
Pal a fost respinsă.

Repășiri din partidul liberal. De
putății Dr. Adolf Lendl și I. Nosz și-au 
anunțat repășirea lor din partidul liberal.

Un bust pentru Ion Popescu. Mem
brii corpului didactic primar din județul 
Tutova s’a întrunit în diua de 17 April, v. 
în Bârlad și au luat inițiativa pentru ri
dicarea unui bust al regretatului Idn Po
pescu. Bustul va fi ridicat în jlocalul șcd- 
lei normale (preparandia din Bârlad), care 
a fost înființată prin stăruința neobosită a 
lui Popescu. — In diua sus amintită s’a 
ales comitetul compus din d-nii: S. Miro- 
nescu, Ilie Epure, I. Oorciovă, I. Simio- 
nescu și D. Scânteie, toți foști elevi ai 
lui Popescu. Inițiativa acesta îi onordză 
forte mult pe învățătorii din județul Tu
tova, cari s’au gândit se eterniseze ast-fel 
memoria acelui bărbat, care venind din 
Chioar la 1849, timp de 52 de ani a mun
cit cu zel fără păreche pentru progresa
rea pe tote terenele a fraților de peste 
Carpațl.

„Jurnalul11 se numesce un nou or
gan de publicitate conservator, ce apare 
de la 21 Aprilie v. în Bucuresci. Apare 
în douS ediții. Abonamentul în România 
30 franci, în străinătate 50 franci. Redac
ția și administrația Strada Biserica Enei 9.

împăratul Germaniei a sosit la 
Roma Vineri după amiadi, pe o ploie to
rențială. La gară fu întâmpinat de regele 
Victor Emanuel și de principii regali 
Principele Colonna, primarul Romei, l’a 
salutat în numele capitalei. De la gară 
împăratul s’a dus la Quiriual. Un număr 
estraordinar mare de public ocupa stra
dele pe unde a trecut cortegiul. S’au 
făcut ovațiuni mari ospelui și casei regale 
italiene.

Populația României. După datele 
oficiale, România are în present o popu- 
lațiune de 6,081.572 locuitori, ceea-ce re
vine 46 locuitori la un chilometru pătrat. 
După religiune acest număr de locuitori se 
împart ast-fel: 5.565.437 ortodox!, 172.226 
catolici și protestanți, 276,497 mosaic!, 
67.412 de alte religiuni. Din aceștia 
1.128,810 locuesc în comune urbane și 
4.952,762, în comune rurale. Se nasc în 
fie-care an în medie 39 copii și mor 25 
persdne la miie de locuitori pe an.

Starea sămănăturilor în România 
■se presintă în condițiunl escelente în urma 
ploilor din timpul din urmă. Decă ploile 
nu vor mai urma în măsură mare, se pre
vede o recoltă cu desăvîrșire abondantă.

Statariu. Se telegrafidză din A gram, 
că fișpanul comitatului Kords-Belovar a 
declarat statariul în cercul Kbros, din 
causă că populația fiind în mare fier
bere, e primejduită siguranța personală și 
a averei.

„Tipografia11, societate pe acții în 
Sibiiu, își publică în „Fdia Poporului11 bi
lanțul pentru anul trecut. Pasivele se 
arată cu 87,992.96 cor.; c&pierdere 15,24405. 
Intre obiectele, ce se vor pertracta în 
adunarea generală din 20 Maiu st. n. este 
propunerea direcțiunei pentru lichidarea 
societății.

înecați în apă. La afluența Gur- 
ghiului și a Mireșului, Mercurea trecută 
plutașul Teodor Crișanu a cădut în apă 
și s’a înecat. Câte-va bre după aceea tre
când pe acolo o altă plută mânată de un 
bărbat și de femeia lui, acesta a fost 
smâncită la același loc și aruncată în 
apă, unde își găsi de asemenea mdrtea.

Ministrul unguresc de comerciu a 
întocmit prin Museul comercial din Buda
pesta un manual, ce cuprinde consemna
rea așezămintelor industriale, cari fac es- 

porturi în străinătate, și a firmelor ce se 
ocupă cu ast-fel de esporturi. Manualul 
arată 2151 aședăminte industriale și 760 
firme. El a fost tipărit în 5000 esemplare 
și distribuit pretutindeni. Din acest op se 
va face o nouă ediție, care va comunica 
numele fabricelor din patrie și a diferite
lor firme. Intre acestea vor figura în 
parte adresele marilor comercianți, cari se 
ocupă cu esportarea productelor, a fabrice
lor din patrie, a agriculturilor, cari se 
ocupă cu plante comerciale, etc. Pentru 
străinătate opul se va tipări în limbile 
francesă, germană și englesă. Colectarea 
datelor se va încheia în Maiiî. S’au dis
tribuit pănă acum 4000 cestionare.

Marconi sărbătorit la Rouia. Sâm
bătă a sosit Marconi, inventatorul tele
grafiei fără sîrmă, la Roma. O mulțime 
enormă, cu musicî și stâgurî, năvălise în 
gară și în stradele cari duc pănă la Grand 
Hotel. Primarul Romei, prințul Colonna, 
a salutat pe Marconi în numele orașului. 
Mulțimea a isbucnit în aplause entusias- 
tice. Mulțimea a deshămat caii de la tră
sură și a dus pe Marconi în triumf pănă 
la otel. Marconi a trebuit să idsă în bal
conul otelului pentru a mulțumi demons
tranților, cari erau în număr fdrte mare. 
Apoi a primit comitetul serbărei.

împușcături de revolver într’o ca
tedrală. Vinerea trecută cu ocasiunea 
predicei de Maiu studentul de la politechni- 
cul din Viena cu numele Hagen, originar 
din Lipsea, a împușcat din revolver asupra 
publicului. Un proiectil a nimerit pe pro
fesorul de gimnasiu Iacob Iuraszek în re
giunea inimei, causându-i lesiuni mortale. 
Hagen numai cu mare greutate a putut 
fi stăpânit. El a fost transportat la spi
talul inquisiților, spre a i-se esamina sta
rea psichică.

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 idrbă compus din ierbă de la „Prome
nada11 său „insula Margaretha“. De 29 ani 
lifereză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

Soiri locale.
Pentru masa studenților români 

din Bi ■așov au întrat: de la d-1 profesor 
George Chelariu din incidentul qlilei sale 
onomastice de a<ji 20 cor., de la „Senti- 
nela“ institut de economii din Satul-nou 
30 cor. și de la „Gassa de păstrare11 din 
Seliște cotisație anuală 120 cor. Primescă 
marinimoșii donatori cele mai căldurdse 
mulțămite. — Direcțiunea scol. med. gr. or. 
române.

Societatea muncitorilor meseriași 
pentru ajutorarea bolnavilor, despărță
mântul Brașov, și-a ținut eri seră aduna
rea generală, la care au fost invitați nu
mai delegații. Au luat însă parte și mem
brii societății în număr mare. La cetirea 
raportului s’a iscat —după-cum suntem in
formați — o disensiune înfocată. Mem
brii n’au voit să ia la cunoscință raportul. 
După date, s’a constatat un deficit de 
4000 cor. Adunarea a durat de la 8 pănă 
la ll’/j dre noptea. Membrii s’au împrăs- 
ciat fdrte agitați.

Afacerea învățătorului Vas. Oltean 
din Selagiu.

Nî-se scrie din SălagiC, din partea unui 
amic al foiei nostre :

Vasiliu Oltean, învățătorul român 
gr. cat. din Periceiu, vice-președintele 
„Reuniunei învățătorilor români Sălăgeni“,' 
care în 1895 fu judecat și declarat de 
ordinariatul din Gherla de unul dintre cei 
mai buni și morali învețători, er în 
1902 fii destituit în mijlocul iernei, lipsit 
de două din trei părți a lefei sale și scos 
cu femeia și cu pruncii săi, după un ser
viciu cinstit de 33 de ani prestat biseri- 
cei și șcdlei confesionale, așa <jicând pe 
stradă, fu restituit de niinisteriu in pos
tul s6u și în beneficiile sale.

Acestui învățător i-s’a făcut numai 
dreptate. Un om încărunțit în onestitate 
și muncă cinstită pentru biserică și școlă, 
nu pdte se se strice în 7 ani pănă într’a- 
tâta, încât să merite a fi aruncat pe stradă 
cu femeia și copiii săi*)

*) Se scie, că afacerea învățătorului Oltenu 
și a celor 21 învățători cu nenorocitul lor mani
fest, a fost discutată la timpul seu mai pe larg 
în colonele foiei nostre, în care s’a pronunțat și o 
parte și alta, Noi am constatat la răndul nostru, 
că i-s’a făcut nedreptate învățătorului Olteanu, 
fiind tratat, cum s’arată mai sus, der că nici 
acesta nu a procedat în urmă corect, și a păcă
tuit mai cu semă răsvrătind pe cei 21 în contra 
autorității lor confesionale, în contra conducăto
rilor lop firescl. — Red.

**) Adevărat. Der nici învățătorii să nu 
credă, că unul său și mai multe cașuri de-o tra
tare rea și nedreptă ca acesta, i-ar îndreptăți pe 
ei să rumpă legăturile cu biserica și cu nemul lor. 
Tote cu măsură, cu tactul și înțelepciunea cuve
nită, căci suntem avisațl unii la alții. De-altmin- 
trelea suntem și noi de părerea d-lui corespon
dent, că cea mai grea răspundere pentru asemeni 
triste cașuri, cade asupra diriguitorilor diecesei și 
a școlelor năstre confesionale. — Red.

Asemenea lucruri numai la noi, în 
diecesa Gherlei, se pot întâmpla, unde lip- 
sesce spiritul conducător și mâna de fer 
pentru cei-ce se ating de lucruri sfinte și 
interese mari cu mâni seu neprecipetdre, 
seu rău-voitdre, ori ușuratice.

Lucru fdrte trist, pe lângă că e ru
șinos, când un învățător binemeritat este 
huiduit de autoritățile sale superidre fără 
destulă causă pănă într’atâta, încât trebue 
să invoce întrevenirea guvernului; trist) 
că nil află dreptate la aceia, înaintea ochi
lor cărora a servit timp de 33 de ani, ci 
trebue șă o caute acesta la guvern, care 
abia are scire de esistența lui.**)

Intre asemeni împrejurări nu ne vom 
cresce poporul în veci. Fără școli bune, 
învețători onorați și asigurați în esistința 
lor, nu este și n’a fost nici-odată educa- 
țiune poporală.

Dăcă „Asociațiunea“, despărțemin- 
tele ei, și prin aceste tdtă inteligența 
nostră nu va pune mai mare pond, decât 
pănă acum, pe școlele nostre poporale, și 
nu va curma calea la nedreptăți ca cea 
făcută învățătorului yasilie Oltean, atunci 
n’am făcut nimic, seu aprdpe nimic pen
tru cultura, respective crescerea poporu
lui: căci șcdlă bună nu este fără învăță
tor bun, er învățător bun nu pdte fi fără 
să i-se asigure esistența sa și la ai săi și 
să i-se dee cinstea cuvenită.

Vai de acele școli, ai căror învă
țători trebue să-și cerce dreptate la mi- 
nisteriu față de propriele superiorități 1

S.

Literatură.
A apărut Nr. 16 din „Sămănătorul“, 

revistă literară săptămânală. Sumarul: Z. 
Bârsan: De întâiil Maiu. Gheorghe Stoica: 
In sărbători. Verlain: Scrisorea (poesie). 
Chendi: Iuliu C. Săvescu. M. Paleologu: 
Cântec. Ion Bârseanul: Romanțios. Cor- 
neliu Moldovanu : Pastel. Ion Scurtu : Cro
nica săptămânală. Red.: Răspunsuri. Re
dacția: Calea Victoriei, Nr. 56 (Hotel im
perial) Bucuresci.

— „Transilvania și Analele Asocia- 
țiunei pentru literatura română și cultura 
poporului român“ Nr. II. (Martie—Aprilie) 
cu următorul sumar: 1) Părerile Romaniș- 
nilor în chestia ortografiei române, de Au
rel Șuluțiu. 2) O scrisdre a luiObedenaru 
cătră Miklosich în chestia dialectului ro
mân din Macedonia, de losif Popovici. 3) 
Gaston Paris, de losif Popovici. 4) Câteva 
pagini din trecutul comunei Săliște, de 
loan Lupaș. Amintiri din epoca sclăviei, de 
losif Sterea Șuluțiu. 6. Istoria școlelor 
năsăudene, de Virgil Șotropa. 7) Pentru 
fruntașii români din Maramureș de S. 8) 
Cronica (loan Popea ț). 9) Bibliografie 
(Encicl. română XXX). 10) Analele.

NECROLOG. Dimitrie Bulicrea, în
vățător la șcdla română din Porumbacul 
inferior, a repausat în <jl>ua de 1 Maiu în 
al 38-lea an al etății .și al 16-lea al căsă
toriei. Rămășițele pământesc! s’au așefiat 
spre vecinică odichnă Duminecă în 3 

Maiil în cimiteriul bisericei gr. cat. din 
Porumbacul inferior. II jelesce văduva 
Ana n. Schiopu, părinții Avesalon și Finia 
Bulicrea, Aurel ca fiu și alte rude.ULTIME SOIRI.

Viena, 4 Maiîi. Pressa oficiosă 
austriacă a luat o atitudine semni
ficativă în cestiunea macedoneană. 
Piarele spun, că revoluționarii bul
gari își fac ilusii când cred, că prin 
violențe vor putb împiedeca opera 
de reforme austro-rusă.

Viena, 4 Maifi. Vasele de res- 
boiîi „ Aspern11, „Pauhler“, „Tieger“, 
„Leopard11 și eventul „Arpadu încă 
vor pleca spre Salonic.

Salonic, 4 Maiu. Arestările con
tinuă. Cu ocasia perchisițiilor făcute 
pe la prăvăliile bulgărescl s’au des
coperit bombe și o mare cantitate 
de dinamită. Dinamitarzii, cari îu 
Ziua atentatelor aruncau bombele, 
erau travestiți în femei și călugări.

Diverse.
Cruzimi chinezesc!. Un austriac, 

oficial în China, scrie amicului său vienes 
Trei săptămâni înainte de acesta erășl 
s’a îndeplinit aici o așa numită „Ling 
Tschiek11, adecă o esecutare împreunată 
cu torturi, asupra unui individ, care a omo- 
rît pe mamă-sa. Țl-o scriu în presupunere, 
că nu ai nervi slabi. Ucigașul a fost legat 
pe o cruce de bambus. Mai întâi i s’a tăiat 
pielea de pe frunte și i-s’a tras peste ochi, 
după acea i-s’a desfăcut carnea de pe mâni 
și piciore și pe rând i-s’a tăiat cu un cu 
țit ascuțit sînurile, degetele de la mâni și 
piciore, manile la încheieturi, pe la cote, 
piciorele pe la genunchi; în sfîrșit i-s’a 
tăiat capul și corpul i-s’a făcut bucăți. 
Așa s’a întâmplat în anul măntuirei 1903, 
fiind eu de față, ceea-ce te rog să-mi ierți. 
Aici devii nesimțitor ca un lemn, fiind-că 
vedl pe strade esecutărl. De când sunt aici 
(cam de 16 luni) am văcjut numai eu 250 
esecutărl. In edificiul de vamă delicvenții 
se sugrumă în colivii și ori ce loc este bun 
și potrivit pentru executări.

Averea, Europei. Capitalul Europei, 
adecă bogăția sa totală, mobilă și imobilă, 
se ridică la 1.175 miliarde. Principalele 
state se succeddză în ordinea următore: 
Anglia 295 miliarde; Francia 247; Ger
mania 201; Rusia 160; Austria 103; Italia 
79; Belgia 25; Olanda 22. Obținem o di
ferită ordine, dâcă calculăm averea mij
locie a locuitorilor fie-cărei țări, împărțind 
averea sa totală cu numărul locuitorilor. 
Anglia vine și aici în frunte cu 7.400 
franci de locuitor, apoi Francia cu 6.600; 
Olanda cu 4.600; Belgia și Germania cu 
3.900; Austria și Italia cu 2.800; Rusia cu 
1.500. Așader în secolul al 19-lea în An
glia a crescut avuția publică mai repede.

Numai la loteria de clasă reg. ung. 
se pdte câștiga cu un risic mic o avere. 
55,000 câștiguri, cel mai mare de un mi
lion cordne, apoi 1 a 600,000, 1 a 400,000, 
1 a 200,000, 2 a 60,000, 1 a 40,000, 5 a 
30,000, 1 a 25,000, 7 a 20,000, 3 a 15.000, 
31 a 10,000, 67 a 5,000, 3 a 3,000, 432 a 
2,000 și un număr colosal de câștiguri mai 
mici vine la tragere în 6 rânduri, astfel 
că șansa de câștig e fdrte însemnată, fiind
că jumătate a tuturor leșurilor urmeză a 
câștiga sigur. Astfel de câștiguri nici o 
loterie din Europa nu oferă. Losurile lo
teriei de classă reg. ung. sunt fdrte răs
pândite și căutate, câștigurile se pot es- 
compta la ori și ce bancă. Nu-i mirare, că 
aceste losuri sunt deja vendute înainte de 
trageri, de aceea e consult, că cine doresce 
să cumpere un los norocos, se se adre
seze fără amânare la colectorul principal 
al acestei loterii, Wilhelm Lukâcs, cassă 
de bancă în Budapesta, care esecută co- 
mandele fdrte prompt. Dealtmintrelea atra
gem atentia asupra prospectului a firmei 
recomandabilă, ce se alătură ca adaos 
la numărul de astăzi.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil; Traian H. Pop.

La numărul de astădi se alătură un adaus de la firma Lukacs V., cassă de bancă din Budapesta.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 4 Maiă n. 1903 ■

Renta ung. de aur 4%................... 121 30
Renta de corone ung. 4°/0 . . . 99.55
(mpr. căii. fer. ung. în aur 3V20/0 . 92 35 
fmpr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 • 99.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3’/2°/0 • • • 2f 2 75

Bonuri rurale croate-slavone . . . 158 —
Impr. ung. cu premii...................... 100.75
Dosuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.65
Renta de argint austr. ..... 121.20
Renta de hârtie austr......................... 101.10
Renta de aur austr................................93.90
Losurî din <860.................................. 153.65
Acții de-ale Băncei austro-ungară .16.13'/2

Acții de-ale Băncei ung. de credit. 723.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 671.75
NapoleondorI.................................. 19.07
Mărci imperiale germane . . . 116.97l/2
London vista..................................  239.70
Paris vista................................... 95.27'/2

1494—19(2. 
tikvi.

ârveresi hirietmeiiyi
A brassoi kir. torvânvszek, mint telekl- dnyvi hatbsâg, kozhirrâ teszi, 

bogy Mosoiu Moise uj tohâni lakos vâgrehajtatânak Plotogea Niculae 
George 6s neje Herda Safca vegrehajtâst szenveddk elleni vegrehajtâsi 
iigyeben a kerelem kOvetkeztâben a vegrehajtâsi ârverâs 992 kor. 6s 
380 kor. tbkekovsteles âs a 992 kor. tdkânek 1898. âvi âprilis ho 25- 
tâl a 380 kor. tâkanek 1899 evi november ho 1-tol jâro 8°/0 kamatai 
44 kor. 90 fii. eddigi 133 kor. 50 fii. vegrehajtâsi mâr megăllapitott, 
va/amint 25 kor. 30 fii. jelenlegi es a mâg felmeriilendo kbltsegeknek 
kieleg'tese văgett a- brassoi kir. torvânyezâk (a zerncsti kir. jârâsbiro- 
sâg) teriiletăn lev6 az alsd-moecsi 233 sz. tljKvben A f a. felvett 6066, 
6067, 6068, 6070, 6071,6072 hrsz ingatlanokra 157 koronâban ezennel 
megâllapitott kikiâltâsi ârban az ârverest elrendeite 6s hogy a fennebb 
megjelolc ingatlanok az 1903 evi fSăjus ho 26 -ik napjân delelott 9 drakor 
Also-moecs kozsâg hâzânâl megtartaudb nyilvănos ârveresen a megâlla
pitott kikiâltâsi âron albi is eladatm log.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10(1/0-ât 
keszpânzben, vagyazl881.LXt.cz. 42 §-âbau jelzett ârfolyammal szâ- 
mr.ott 6s az 1881. evi november l-âa 3333. sz. a. kelt igazsâgugyminisz- 
teri rendelet 8. §-âban. kijelolt dvaddkkepes ârtekpapirban a kikiildbtt 
kez-ihez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170. §-a ertelmâben a bânat- 
penznek a birosâgnâl eifileges elhelyazeserol kiâllitott szabâlyszeru elis- 
mervenyt âtszoigâJtatni.

Kelt Brassb, 1903 evi februâr h6 19-ik napjân.
A kir forvenyszek, mint tlkonvvî hatosâg.

Kovâcs, 
1—1,943. e. bird.

Rente de corone austr. 4°/0 . . . 95.25
Note italiene..................................—.—

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

' Socotelă curată!
ii Cel mai cu efect săpun med. este o

• SftnDiGarM-PMșiPDCiosă
" a Ini BERGMANN. |
■ > 'Marca: 2 mineri), A
.1 (lela BERGMANN & Co„ Drezda&Tetschen a'E. £ 
,, escelent și probat contra tuturor necurățenii- g 

! lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, pistrui, " 
pete roșii etc. bucata 8® bani.

Se oapetă la: Teutsch & Tartler și la far- :: 
' macia V Rath, în Brașov. 3—30.(930). ii

_ will M GKOA

I la Loteria ZII-a în condițiunl originale.
Losurile vândute prin noi au făcut până acuma, câștigurile 

principale de:
100,000 80,000 50,000 25,000 Cerone, 

afară de aceste încă circa: dece milione în total!
Serviciu prompt S Serviciu prompt I

Șl

In cas de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
Prețurile i o s u b° â 8 o r z 

ju'"etate los, .
© corone

Los întreg,
12 corone

Tragerea în %% Wfiaîia st. trama 1903. ^5
TACOB L. ADLEK & FKATELE sacietate ele bancă in comandită,

Cea mai mare colectară, principală din Transilvania.

sfert <le los, 
«S corone

optime (le Jos. 
li.50 corone

I
I
5
I

I

I

■>/

3

I
I

.'i'c:
Wjloc de curățirea sâfiîgeăSBi. Preparat din anul 1838, 

de Prof Girolamo Fagliano, FLORENZ, Via Pandolfliii, (ITALIA). 
Depositul de trimitere: Farmacia BKACHETTI. A.1LA, Sfid-Tftrol.

I

£

BHare au fost bsio&iHa 
©elgw 4 ©iâe^tg as noștri, ©Irora leam plătit premml de 

Corone 600,000 

cu 'câștigul principal de 3^000
1

In atențiunea Onor. Dame!!!
După ce mi-am. matat fltâagrazfrnsl imseta

Oozxfeoți"CLXxX ele
«Sân Sî.B-aala, Vfșgaiâî

în Magazinul meu de haine pentru bărbați 
dm pta^ă Șlrsal mashai W, 

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

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

«Se

bit,

Ba olaltâ
g

Referindu-ne la aceste succese de noroc deose- 
recomandăm los&wile sie clasa 

în prețul conform planului:
. los corone 12.—

6.—
’li los corone 3.—
% „ „ 150

'I

acesta branșă.f C'A *

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

De ore-ce pentru acest articol nu am 
O nimeni nu p6te concura cu mine, ce 

nătatea. — âevine la o singură încercare, 
vinge de ceie mai de sus.

TTot-detmirm asortlrneeit i&aare și cel mal bwsi I 
Tot-odată iml ieau voie a recomanda și b©y^atul meu 
DEPOSIT DE HAINE, 

perst™ și ©©gaH,
după cea mai noă modă, cu prețuri 1 >cte âeffUaie. 

Apelând la sprijinul Onor, public, sunt
17—50.(877). cu totă stima
Rog a fi cu atenție la firma!! HEINRICH SCHOL

absolut spese, 
ce privește ielti- 

, pentru a se. con-

1

f.

Colectura principală mai mare, și de 
noroc deosebit favorisată.

-sg BUOBPEST (s--
Centrala:

VI.; Th eriesiîfe'nir'ing 46|a.
Filiale:

V., Waitznering 4. IV, Museumring 11. VII., Elisabetrîng 54.
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vagyazl881.LXt.cz

