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Unde am ajuns?’
iu.

In nimic nu se pronunță mai 
învederat neajunsurile și miseriile in
teriore, de care sufere partidul nos
tru național, decât în acele nisuințe 
și uneltiri de „grup*,  ce de un șir 
lung de ani s’au vîrît și au ocupat 
teren cu încetul între noi, și cărora 
avem se le mulțumim în primul rend 
acele desastre, ce s’au încheiat d>- 
lele trecute cu încetarea aparițiunei 
„Tribunei1*.

*) A se vede nr. 90 și 91 ai „Gaz. Trans.“ 
din a. c.

Cei ce cetesc t^iarul nostru mai 
de mult, sciu cât de tare ni-am îm
potrivit noi încercărilor îndrăsnețe 
de a introduce în sînul partidului 
nostru curente de „grup*,  direcțiuni 
politice oculte, ce stau mai mult 
sâu mai puțin în contradicere cu 
principiile profesate de partid. Co
lecția „Gazetei*  este o carte des
chisă și ori cine se pote convinge 
din ea despre părerile, ce le-am avut 
după vremuri asupra acestei direc
țiuni pernicidse, se pbte convinge 
acjî, decă acele păreri au fost ba- 
sate ori nu.

Nu mai trebue deci, și nici că 
am pute se recapitulăm aici tot ce 
am dis și constatat în decurs de 
mulți ani. Ne vom mărgini a rea
minti numai, că atunci, când „Tri
buna*  din Sibiiu a apărut mai în
tâii! pe scenă, partidul național ro
mân în organisația sa de la 1881 
esista deja de trei ani și progresa 
în mod forte salutar și îu cea mai 
bună înțelegere așa, că’l luaseră la 
ochi toți adversarii causei nostre, 
ba unii mergeau pănă a pretinde 
chiar dela guvernul României se dea 
mână de ajutor guvernului ungar în 
a suprima pretinsele agitațiuni, ce 
le-ar fi urzit acel partid național ro
mân. Se pretindea acâsta în numele 
bunelor raporturi ale României cu 

monarchia nbstră, în numele triplei 
alianțe, de care umbla se se apropie 
regatul român.

Atunci s’a presentat pe teren 
„Tribuna*  cu mult vestitul pănă adi 
însă nepătrunsul program al ei pro
priu.

„Tribuna*  s’a născut și, cum vă- 
durăm, a și murit cu programul ei. 
In cei noue-spre-dece ani cât a trăit 
și a luptat ea n’a cunoscut alt pro
gram mai presus de programul ei.

Tote pățaniile și tote . esperien- 
țele făcute de cei „grupați*  în jurul 
acestui fiiar timp așa de îndelungat, 
tote fasele, prin cari a trebuit el se 
trăcă, n’au fost în stare se sguduie 
credința lor în puterea miraculosă 
a programului „Tribunei*  și nici 
atunci susțiitorii acesteia nu s’au putut 
decide a-se închina necondiționat 
stegului partidului, în care au in
trat și pe care înainte eu vre-o 4eoe 
ani au ajuns chiar al dirigea, când 
s’au divisat în doue și cei-ce au ră
mas stăpâni pe „Tribuna*  au decla
rat, că vor să rămână credincioși 
partidului și să apere interesele și 
continuitatea lui.

Prea se cocoțase „Tribuna*  în 
fruntea trebilor partidului, prea se 
identificase cu acesta, prea își da 
silința a monopolisa tătă „Gestiunea 
națională*,  decât ca se mai potă re
veni și să recunăscă, că și în afară 
de programul „Tribunei*  mai esistă 
și viază ceva.

„Tribuna*  n’a eșit din matca 
partidului național și prin urmare, 
ori câtă silință își vor fi dat unii 
seu alții din cei ce au luat mai târ- 
diu conducerea ei, ea n’a putut nici
odată să fie curata espresiune a sen
timentelor și a nisuințelor partidului.

Serviciul activ de doi ani. „Zeii*  
din Viena publică o informațiune mai lungă 
despre pregătirile, ce se fac în ministe
rial comun de răsboiu și în cele doue mi- 
nisterii de honvedi în vederea întroduce- 
rei serviciului de doi ani în armată. După 

informațiunile lui „Zeii*,  ministrul comun 
de răsboiil Pittreich ar fi primit de la lo
curile mai înalte autorisarea să redacteze 
un proiect de lege. Acest proiect va fi 
gata în luna viitdre și la tdmnă are să fie 
presentat parlamentelor din Viena și Bu
dapesta. „Se înșală însă aceia — adauge 
„Zeit*  — cari cred, că prin introducerea 
serviciului de doi ani are se scadă con
tingentul în timp de pace. Cercurile mili
tare consideră ca absolut necesară sporirea 
acestui contingent". In ceea-ce privesce 
cheltuelile, pănă acum nu sunt date con
crete, se vorbesce însă de 200 milione, ca 
cheltueli fundamentale, și de 100 milione, 
ca cheltueli permanente.

Diarul „M.'Szo*  despre partidul 
liberal. Diarul „M. Szd*  de la 12 Maiă 
publică un articol, după care deputății 
din partidul liberal se împart în trei gru
puri. Primul grup îl alcătuiesc membrii 
casinei naționale. Acest grup condamnă 
pasivitatea de pănă acuma și cere luptă 
implacabilă. Al doilea grup este cel al 
fostului partid național, care militeză pen
tru așteptare, pănă va obosi oposiția. In 
grupul al treilea se numără malcontenții, 
cari cer concesiuni naționale în armată. 
Membrii acestui grup se înmulțesc din fii 
în di și au de conducător pe baronul Fei- 
litzch. Un colaborator al lui „M. Szo*  a 
întrebat pe unii din aceștia și au răspuns, 
că soirile sunt adevărate și seridse. Decă 
Szel) nu vre se facă odată ordine, va face 
urmașul lui, er decă nici noul guvern nu 
va realisa punctele naționale, atunci vom 
trage consecințele și vom trece în opo- 
siție. Corona nu va ceda, noi însă uniți 
cu oposiția, o vom forța Se aștăptă eve
nimente surprindătdre.

Slovacii în vieța municipală. Din 
Turoț-St-Mărtin se scrie, că câți-va mem
bri slovacidin comisiunea municipală a co
mitatului Turoț (advocați, preoți etc.) vor
beau numai în limba slovacă în adunările 
comitatense. Faptul acesta îi supăra straș
nic pe șoviniștî. Pentru a nu mai audi 
limba slovacă nici în astfel de adunări, 
deputatul dietal și membru al congrega

ției Iosif Angyal a făcut o moțiune, în 
sensul căreia numai acei membri slovaci 
au dreptul de a vorbi în limba slovacă, 
cari nu sciu vorbi unguresce. Acesta mo
țiune, care în sine este ilegală, a fost pri
mită de majoritate, er d-1 ministru Szell 
a avut gentileța de a-o aproba. — Etă 
cum d-1 Szell merge mână ’n mână cu 
șoviniștii din comitate, aprobă și întăresce 
hotărîri, cari nu pot să producă decât le
gitimă nemulțătnire între Slovaci.

Nou partid. In comitatul Sătmaru- 
lui se plănuesce înființarea unui partid 
nou, care, lipsit de veleități politice, ar 
ave scopul să reformeze viâța în comitat. 
Lozinca noului partid este; administrație 
curată. Membrii partidului sunt membrii 
comitetului municipal. — Așa un partid 
e o raritate în Ungaria și e ceva nou de 
tot, mai ales în comitatul, unde au domi
nat și domineză aprdpe esclusiv interesele 
personale.

Numire de episcop!. Cetim într’un 
diar maghiar, că Majestatea Sa monar- 
chul a numit pe P. S. Sa episcopul Dr. 
Demetriu Radu din Lugoș, episcop la Ora- 
dea-mare în locul neuitatului Mihail Pavel, 
mort la 1 Iunie 1902. In locul devenit va
cant prin permutarea, respective numirea 
P. S. Sale Dr. D. Radu, Majestatea Sa a 
numit pe Uustr. Sa Dr. Vasilie Ilossu, pre
lat papal și canonic în Blașiu. Tot-odată 
monarchul a numit în locul fostului epis
cop rom. cat. Schlauch în Oradea-mare, 
pe episcopul rom. cat. Paul Szmrecsanyi 
din

Alegere de „bireu“ cu morți 
și răniți.

Chișineu (comitat. Aradului) 10 Main n.

Veți fi primit scire despre nenoroci
rea, ce a dat peste bieții țărani români 
din comuna ndstră vecină Șepreuș. Ddmne, 
ce încercare peste acești săteni, cari n’au 
altă vină, de cât că sunt pârliți de nă- 
casuri și striviți de sărăcie, ..căci n’au 
pământ nici al lor propriu, dddre-ce

FOILETONUL „GAZ. TRANS*.  
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Mortea mea.
(4) (Urmare).

După-ce înserase bine și se aprinse 
lampa, bătu cine-va la ușă.

„Ah, de sigur d-1 doctor*,  dise d-na 
Gabin.

In adevăr era doctorul. El se scuză, 
că vine așa târdiu. Negreșit adi a trebuit 
să urce multe scări și să inspecteze multe 
cadavre.

Fiind-că lampa nu lumina destul de 
bine odaia, de sigur nu m’o fi văclut în
dată, căci îl audii întrebând: „Este mor
tul aici?*

„Da, d-le doctor*,  răspunse Simoneau.
Margareta tresări, d-na Gabin îm

pinse copila afară, căci, dicea ea, „copiii 
nu trebue se vadă t<5te“, apoi conduse pe 
nevastă-mea la ferâstră, ca să nu fie 
nici ea martoră la scena penibilă.

Doctorul se apropia într’aceea cu 
pași reped! de patul meu. Gâcii, că e 
obosit și nerăbdător și că are se isprăvescă 
curând cu mine. Nu sciu, decă mi-a luat 
mâna și decă mi-a pipăit inima, mi-se 
pare, că s’a aplecat numai ușor și indife
rent asupra mea.

„Să vă țin lumina, d-le doctor?*  îl 
întrebă Simoneau.

„E de prisos*,  răspunse doctorul in
diferent.

Cum se pote? „E de prisos?*  a <jis 
el! Omul acesta avea vieța mea în mânile 
sale și dicea, că e de prisos se facă o cer
cetare mai amănunțită! „Der pentru nu
mele lui Dumnedeu, eu nu sunt mort!*  
Voiam să strig, să sbier, că nu sunt mort!

într’aceea doctorul întrebă: „La ce 
6ră a murit?"

„Adi pe la orele 6 dimineța!" răs
punse Simoneau.

Mă cuprinse o revoltă sălbatică, pe 
când membrele mele erau prinse în nisce 
câtuși de ghiăță. Ah ! că’nu puteam să-mi 
mișc o mână, un picior! Că nu puteam se 
vorbesc!

Doctorul mai dise: „Ce vreme păcă- 
t6să. Nimic nu e mai obositor, decât pri
mele dile de primăvară!*

Și plecă, ducând cu sine și vieța 
mea!

Ah, miserabilul! Lacrămi, durere, bles
teme mă nădușiau și amenințau a-mi sfâ
șia gâtul, fără să pot scdte un singur glas.

O, miserabilul! miserabilul, din care 
obicinuința făcuse o mașină, și care se 
apropia de patul morții numai să îndepli- 
născă o formalitate! Ori era un ignorant, 
ori sciința lui amăgitore, căci nu putu se 
deosebescă la prima privire vieța de 
miîrte!

Și se duse, se duse!...
„Năpte bună, d-le doctor*,  dise d l 

Simoneau. Apoi se făcu tăcere în odaie. 
Doctorul a făcut fără îndoelă o reverență 
înaintea Margaretei, care venise mai aprope, 
bătrâna închise ferestra, apoi eși di odaie, 
îi aucjii pașii, cari se perdeau încetul în 
coridor.

Va se dică s’a sfersit totul, eram 
osân dit! Cu acest om îmi dispăru ultima spe

ranță! Decă nu mă trezesc pănă mâne la 
11, o să mă îngrăpe de viu! Și gândul 
acesta mă înspăimântă atât de mult, în
cât îmi perdui consciența de ceea ce se 
petrecea în jurul meu: Un leșin după 
mdrte! Ultimul sunet, ce l’am audit, fu 
sgomotul produs de fdrfeci, cu cari bă
trâna tăia hârtia.

Se începu priveghiul! Nimeni nu mai 
rostia un singur cuvânt. Margareta a re- 
fusat de a se culca în odaia de alături. 
Ea rămase în jilț, cu fața ei palidă și cu 
ochii închiși. Pe genele ei mătăsdse erau 
încă lacrămi. Simoneau ședea față în față 
și tăcea. Tăcea și se uita necontenit la 
nevasta mea.

3.

Nu sciu, cât timp a durat starea mea 
de inconsciență dimineța următdre. Îmi 
aduc aminte numai, că aveam par’că un 
vis greu și înfricoșat, în care totul este 
încurcat, așa că nimic nu se pdte distinge 
lămurit; un singur lucru sciu — și acesta 
îmi făcea tortura insuportabilă — că ne
contenit îmi așteptam redeșteptarea. 
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aprope tot pământul hotarului comunei 
a ajuns în mâna proprietarilor străini, 
a „domnilor", și țăranii gata să mun- 
câscă, ca să-și câtige cel puțin hrana 
de tdte dilele, afli cu greu mai capătă pă
mânt să-l lucre și numai pentru „domni", 
pe când mai de demult din ceea-ce lucrau, 
numai două din trei părți erau ale dom
nului, er o parte a țăranului.

Șepreușul are vre-o 4000 de locui
tori, dintre cari abia vre-o două sute nu
mai sunt străini, ceilalți toți Români. Ță
ranii din acâstă comună nu posed laolaltă 
decât păte 20 așa numite sesii (o sesie = 
16 lanțuri unguresc!; un lanț—»două ju- 
ghăre). Proprietarii, sunt în cea mai 
mare parte de origine Armeni veniți de 
prin Transilvania și de prin Moldova, ceea- 
ce se vede și din numele lor ca: Czaran 
ș. a. Intre proprietarii mai de semă sunt 1 
și vre-o doi Români, dintre cari însă nu
mai unul ține cu poporul, er celălalt a 
devenit un maghiaron periculos, scriindu- 
se Rozvăny în loc de Răzvan.

Acesta s’a dat pe partea celor mai 
tari, punendu-se rău cu poporul. Și la ale
gerea de birău (primar) despre care voiu 
se vorbesc, acest Rozvăny a luat în apă
rare pe candidatul partidei proprietarilor 
străini Perv Florea Lica, care a fost pănă 
acuma jude suplent, seu cum a-și mai 
dice locțiitor de birău (primar).

Acest Pârv Florea Lica de mult tot 
umblă să ajungă birău. In mai multe rân
duri și-a încercat norocul, der n’a putut’o 
duce decât pănă la jude (birău) suplent, 
fiind-că țărănimea n’asimpatisat nic’-odată 
cu el.

De astă-dată Perv Florea Lica a 
făcut tote opintirile posibile, iertate și 
neiertate, ca s'ajungă la ținta sa dorită. 
Nici acuma n’a putut însă isbuti, decât 
numai prin abusuri sevîrșite la alegeri, 
abusuri în contra lagei și acte fățișe de 
violență, de falsificare a voturilor, după 
cum am aflat.

Acestă campanie nedreptă și abusivă 
electorală în favorea candidatului neiubit 
de popor, a condus’o acel Rozvăny. Der 
cu tote uneltirile și călcările de lege, cu 
tote că unii alegători din partida contrară 
n’au fost admiși Ia vot prin volnicie, pe 
când alții de partida lui Pârv au votat și 
mai de multe ori, acesta numai cu ma
joritate de 3 voturi a putut fi „declarat 
ales."

Contra-candidatul lui Pârv a fost 
Matia Iosif, om iubit de popor, dintr’o fa
milie vădută și cu bun nume la țărani. 
Deja moșul său Matia Iosif și tatăl lui 
tot birăi au fost, dmeni de trebă și cu 
frica lui Duranedeu. Pe moșul lui Matia 
și adi îl pomenesce poporul ca om cin
stit. Matia Petru frate cu Iosif, a fost 
înainte cu vre-o cinci ani în luptă cu 
Pârv FI. Lica la alegerea pentru postul 
de birău. Atunci a învins Matia.

Vedeți de aici, că este vechiă luptă 
între aceste două familii a Matiescilor și

Dimineța în sfârșit mă trezi din sta
rea mea somnolentă scârțăitul unei feres- 
tri, pe care o fi deschis’o domna Gabin, 
și începuiu erași să observ totul, ce se pe
trecea în jurul meu. Din stradă se audiau 
strigările vândătorilor: o voce limpede de 
copil, care oferea de. vendare hrană de 
pasăre,'alta răgușită, care își lăuda zarza
vaturile. Deșteptarea acesta a orașului mă 
liniști încât-va, căci mi-se părea imposibil, 
ca în mijlocul unei vieți atât de pulsante 
să mă potă băga în pământ. Și îmi veni 
în minte ceva, care mă liniști cu desă
vârșire. Când eram funcționar la spitalul 
din Guerande, avuserăm într’un rând un 
pacient, care a durmit două-<jecî și patru 
de 6re într’una și somnul lui era atât de 
greu, încât medicii esitau a-se pronunța 
asupra lui. Insă de-odată se ridică omul, 
catalepsia fii deslegată și părăsi imediat 
patul. Der eu durmiam acum de două-deci 
și cinci de ore, totuși dăcă mă voiu trezi 
la firele (jece, mai este încă timp.

Cercam a-mi da socotâlă despre per- 
sonele de față și a ghici ce făceau. Mica 
Dede trebue că se juca în coridor, căci

Pârvescilor. Matia Iosif tînărul, care a 
candidat de rândul acesta la postul de 
birău, e om cu stare. Toți Matiescii sunt 
omeni cu dare de mână, pe când Pârv 
Florea Lica cel ales prin vărsare de 
sânge, n’are decât datorii. Mulți s’au mirat, 
că Matia aspiră la postul de birău, care 
e împreunat c’un salar numai de 100 fl. 
anual, de altă parte însă face pe om a-și 
negligea economia și, cum ise cjice, a se 
da cu domnii. De aici vine dicala pe la 
noi: „Decă vrei să te bată Dumnedeu, 
fă-te birău".

Se vede der că Matia mai mult în
demnat de țărani, cari au încredere în el, 
a candidat la postul de birău. Despre Pârv 
Floria Lica se vorbesoe, că față cu cei 
mai tari, cu proprietarii, este servil și lin
gușitor, pe când față cu țăranii e un mare 
despot și nu scie decât să le bage frică 
în c5se. Țăranii din Șepreuș sunt cunoscuți 
ca omeni buni, blânzi și mâncați de,tote 
năcazurile.

M’am mirat der când am cetit prin 
foile străine și chiar și prin cele române, 
că poporul din Șepreuș s’ar fi răsculat cu 
ocasiunea alegerei și ar fi fost ațîțat la 
acâsta de socialiști și de Dumnezeu mai 
scie cine. Nu-i adevărat! Poporul n’a să- 
vîrșit nici o nelegiuire, ci și-a arătat nu
mai nemulțumirea sa față cu nedreptățile 
și călcările de lege săvîrșite la alegere. 
Că poporul a stăruit mult pentru-ca să 
învingă candidatul seu, era lucru firesc-, 
der acesta n’a putut îndreptăți nici pe 
fisolgăbirăul Csukay, cu atât mai puțin 
pe protegeatul său Pârv seu pe alții de a 
pricinuî măcelul sângeros, cerând ca gen- 
darmii să se folosescă de baionetă și să 
pusce cu cartușe umplute cu glonțe în 
popor. Cea mai mare vină o pdrtă Csu
kay, căci în loc să ia în apărare poporul, 
el vădend nemulțumirea lui s’a îndepăr
tat și l’a lăsat cu gendarmii.

E lucru îngrozitor și numai a te 
gândi, că nisce țărani nevinovați să fie 
împușcați și ciocârtiți în mod atât de bar- 
bar.Țără ca să fi provocat pe nimeni. To
tuși s’a întâmplat fapta crudelă. Au rămas 
morți pe loc țăranii Petru Suciu, loan 
Turcuș, Todor Tonca și Vasilie Suciul’Er 
vre-o 10 țărani și țărance au fost fdrte 
greu și alțî mulți mai ușor răniți.

S’a început cercetarea. Nu sciu ce 
va mai aduce la lumină.

Der decă este dreptate în ceriă, tre
bue să se dovedescă, că țăranii din Se- 
preuș n’au avut altă vină, decât că s’au 
plâns de fărădelegile săvârșite la alege
rea de birău. N’au fost ei ațîțați nici de 
socialiști, nici de alții, nici indignarea, ce 
i-a cuprins, vădând nedreptățile, nu i-au 
împins la nici o nelegiuire. Cei vinovați, 
cari au causat acesta vărsare de sânge, 
nefericind atâtea familii țărănesc! și adu
când terdre și doliu în întrega comună, 
trebue trași la răspundere și pedepsiți.

când se deschidea ușa, pătrundea rîset 
vesel de copil în casă. Simoneau nu mai 
era aci, căci nimica nu trada presența lui. 
Era o liniște desăvârșită, numai pantofii 
d-nei Gabin giorsăiau frecându-se de po
dele. In sfârșit începu să vorbescă.

„Draga mea, rău faci că nu o beai 
pănă ce e încă caldă. Asta ți-ar da puteri 
nouă, nu vedi că ești istovită?"

Bătrâna vorbia cătră Margareta și în
țelegeam că încălcjia cafea la sobă.

„Nu. că ași vre să vorbesc despre 
asta", continuă ea, „der îmi era ore-cum 
la stomac și trebuia să beu o ciască. La 
vrâsta mea nu mai face priveghiul. N6p- 
tea este atât de tristă și îți vin gânduri 
macabre. Uite, numai o înghițitură!"

Și forță pe Margareta să bea o ciașcă.
„Aud? E fierbinte? Așa trebue să 

fie, dâcă vrei să te restaureze. Ai nevoie 
de forțe, diua asta îți va fi grea. Așa, 
copila mea, pănă în fund, asta îmi place, 
ai fost cuminte. Acum ascultă-mă, să tre
cem în odaia mea."

(Va urma)

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

(Urmarea a 5-a.)

Prof. Sering de la Berlin <^ice într’un 
referat al său cătră colegiul regnicolar 
economic prusian din Febr. 1897 pag. 220: 
Incuragiate prin ajutăre din partea statu
lui și mai cu semă din partea Reuniunilor 
centrale, însoțirile acestea au realisat o 
operă mărâță de educațiune morală și de 
afaceri. Ele au format o pleiadă însem
nată de omeni de afaceri, și mii de per- 
sdnă fără de nici o pregătire comercială: 
preoți, învățători, forestieri, ba chiar și pe 
țărani simpli i-au introdus în afacerile 
unei administrațiuni economice, și au sciut 
să desvdlte un adevărat spirit de coope- 
rațiune și să-l cultive, care este îndreptat 
tot-deuna cătră promovarea binelui ob
ștesc și întru ajutorul celor nevoiași, și o 
resolută ajutorare proprie.

„Pretutindenea pe unde s’au introdus 
ele,'a dat înapoi ușura de bani și de cre
dit, și sătenii au învățat a se folosi într’un 
mod util de economie modernă a creditu
lui și de a se feri de periculul ei. Mii și 
mii de omeni, cari pănă la % eraucă(juți 
în ghiarele cămătarilor, au fost salvați, la 
alte mii de inși prin acordarea ușdră de 
împrumuturi li-s’a făcut posibilă introdu
cerea de mașini și unelte perfecționate 
și cu ajutorul lor adoptarea unei sisteme 
economice mai avantagiosă, și sute de 
mii au fost educați și pregătiți pentru cu
getarea modernă în spirit scientific, numai 
după adesiunea lor la societățile coope
rative".

Un alt raport oficial diue: Buchen- 
berger Agrarpolitik II 507 — 8. „Este lucru 
pe deplin stabilit, că în mii de comune 
rurale, unde pănă atunci întrebuințarea 
de îngrămășeminte chimice și nutrețuri 
întăritore (concentrate) nu era încă cu
noscută, s’a întrodus și propagat de-odată 
cu înființarea societăților de consum și de 
atunci încdce întrebuințarea lor a luat 
nisce dimensiuni oe nu se puteau prevede, 
prin care producțiunea agricolă a câștigat 
enorm prin ameliorarea calității și unifor- 
misarea recoltelor. Mai departe aceste so
cietăți au procurat proprietății mici și 
mijlocii o mulțime de mașini și unelte 
perfecționate, cari economisesc din timp 
și spese de reparațiune: pluguri, grăpi, 
tăvăluguri, morișci de măcinat și de uruit, 
de o construcție perfecționată ; [grăpi 
de mușchi (de livetji), mașini de împrăștiat 
îngrășămintele], apoi au întrodus usul co
mun între membrii societății a ventură- 
tdrelor și trierelor [ ], separatorelor și cen
trifugei pentru smântănit laptele etc. prin 
care esploatațiunea agricolă particulară a 
fost influințată forte favorabil în privința 
technică și economică."

Tot așa și în privința achisițiunei și 
întroducerei de reproducători buni de 
rasă de o valdre mai mare — prin tovă
rășie — în locul vitelor de țeră.

Pe calea acâsta cultivatorii au ajuns 
un factor social și politic în stat și pot 
se concureze în cele economice cu pro
prietatea mare cantitativ și calitativ, și se 
găsescă prețuri bune și desfacere pentru 
o mulțime de producte, cari înainte nu 
aveau căutare. Culturile și productele lor 
se deosebesc adi de cele ale marilor pro
prietari numai prin aceea, că ei le posed 
individual în cantitate mai mică, der adu
nate la un punct le pot vinde și desface 
cu egale beneficii ca și proproprietatea 
mare.

Ou deosebire s’au dovedit utile tovă
rășiile aceste țărănesc! pe terenul lăptă- 
riilor, podgoriilor și cultivatorilor de pomi, 
unde materia primă culăsă se cedeză și 
trimite de producător la depositul central 
al societății si se trateză acolo în comun 
și mai bine de cătră un om de specia
litate, și în conformitate cu cerințele 
sciinței și a pieței, ori consumatorului. 
Dintre lăptăriile Germaniei erau lăptării 
cooperative în 1891 731, în 1896 deja 
1400 și în 1900 1917. Der și pentru pro
ducțiunea de cereale s’a obținut foldse 
mari, prin procurarea în comun de se
mințe bune, și curățirea mai îngrijită a 

productelor și sortarea, lor pe categorii 
și vândarea în mane; cui înlăturarea a o 
mulțime de spese- și. intermediator!. De 
multe ori societățile au intrat în tratări 
directe cu consuraatomil, prin luarea de 
furnituri mani' la stat, fabrici ori consu
matorii mai mari die la orașe și târguri, 
cari une-orî. le dau și instrucțiile necesare 
despre condliționarea mărfei așa cum le 
convine și vor se o aibă ei.

fVa urma).

C. A. Rosetti.
(Din memoriile regelui Caro!).

I.

In 23 Maiu st. n. (10 Maiii st. v.) 
a. c. se vor împlini 37 ani, de când ac
tualul rege al României, atunci Carol 
principe de Hohenzollern și-a constituit 
cel dintâiu cabinet, sub președința lui 
Lascar Catargiu.

In acel cabinet erau representate 
tdte partidele din țeră, după-cum se va 
vede din următorea listă:

Lascar Catargiu (conservator) presi- 
diul și interne; loan Brătianu (liberal) 
finanțe; Petre Mavrogheni (conservator) 
esterne; C. A. Rosetti (stânga estremă) 
culte; loan Cantacuzino (centru), justiție; 
generalul, principe loan Ghica (drepta 
moderată) răsboiil; Diroitrie Sturdza (cen
tru), lucrările publice.

Nu numai tdte nuanțeleupolitice erau 
representate în acel ministeriu, der s’a 
ținut cont pănă și de împrejurarea, ca să 
fie păstrată proporția între numărul mi
niștrilor originari din Moldova și cei din 
Muntenia. Ast-fel vedem Moldova repre- 
sentată în primul cabinet prin Catargiu, 
Mavrogheni, Ghica și Dimitrie Sturdza. 
Cei-lalț! sunt din Muntenia.

Din lista de mai sus vedem așa-der, 
că marele «jiarist C. A. Rosetti; căruia <,fi
lele acestea i-s’a ridicat un monument în 
Bucuresci, făcea parte din primul cabinet 
al lui Carol și încă având portofoliul 
atât de important al cultelor și instrucțiu- 
nei publice.

In des citatele memorii ale regelui 
Carol*)  și anume în t. I la pag. 56 se 
schițeză caracterul și calitățile fie-cărui 
ministru. Catargiu și loan Brătianu amân
doi sunt zugrăviți într’o paralelă de 12 
rânduri. Petre Mavrogheni are 2'/2 ren- 
dur!, Cantacuzino 4, Ghica 2, Dimitrie 
Sturdza 3, — lui G. A. Rosetti singur re
gele îi dedică 13 rânduri, pe cari le las 
să urmeze aici în traducere :

*) „Aus dem Leben Konig Karls von Ru- 
mănien" Aufzeichnungen eines Augenzeugen, .Stutt
gart Cotta 1894—1900, 4 tomuri.

„Ministrul de culte C. A. Rosetti este 
elementul de inițiativă în partidul liberal, 
el este șeful radicalilor extremi; după-ce 
la 1848 își pusese în patrie vieța în cum
pănă pentru realisarea idealurilor sale po
litice și numai prin curagiul și jertfa so
ției sale a scăpat de esecutare, nu a pre
getat mai târdiu a-se arunca ,în Paris în 
pericole analoge. Om talentat, pliii- de în
suflețirea cea mai înfocată pentru ideile 
sale, din păcate însă se lasă prea ușor 
răpit de temperamentul său inflamabil; 
idealul seu teoretic a fost și a rămas în 
tot-deuna republica; cu tote acestea s’a 
biruit pe sine însu-șî, oferindu-și serviciile 
monarchiei constituționale, singurul sis
tem de guvernare, posibil și salutar ac
tualmente pentru poporul său. Ca jurna
list a făcut ceva deosebit prin (jiarul său 
„Romanul".

Resfoind mai departe numitele me
morii, găsim în diferite locuri amintindu-se 
numele lui Rosetti. Nu va fi deci lucru 
de prisos a reproduce aici în traducere 
unele pasage referitdre la marele bărbat.

„21 Maiit (2 Iunie) 1866: „In consi
liul de miniștri isbucnesce un conflict asu
pra constituțiunei, care se află tocmai în 
desbaterea camerei. Cele două curente 
din guvern, compus precum se scie din 
membrii dreptei și ai stângei, se ciocnesc 
unul cu altul. C. A. Rosetti cere în loc 
de sistemul de două camere din proiect— 
o singură cameră, pe când principele și 
miniștrii mai moderați susțin senatul".

In <jiua de 22 Iunie (4 Iulie) 1866 
principele primesce o scrisore de la tatăl 
său din Diisseldorf în care între altele îi
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scrie despre visita principelui Dimitrie 
Ghica și părerea acestuia despre C. A. 
Rosetti:

„Principele Dimitrie Ghica a fost pe 
pe aicî în diua de 13 Iunie. Ni-a făcut o 
escelentă impresie, atât ca Gr and-Seigneur. 
cât și pentru amabilitatea lui personală. 
Un lucru însă: Pare a fi un conservator 
intransigent. Pe Brătianu și Rosetti nu-i 
pdte mistui (sind ihm ein Dorn im Fleische); 
cu tdte acestea el însuși admite, că pen
tru stadiile primitive este necesar un 
ministeriu eclectic. (Kompromissministe- 
rium“).

La cjiua de 7/19 Iulie 1866 găsim 
notată în memorii o întîlnire remarcabilă 
a cunoscutului general Turr cu principele 
Carol, întîlnire pregătită de C. A. Rosetii:

„La preumblarea de săra a principe
lui, C. A. Rosetti potrivesce lucrurile ast
fel, ca acesta se aibă o întîlnire într’o 
grădină privată cu generalul ungur lurr, 
recomandat lui de marchisul Pepoli*)  și de 
principele Bismarck.

*) Marchisul Pepoli, unchiul principelui Ca
rol er» pe atunci ambasadorul Italiei la Viena.

— Tr.
**) Cu asemenea ispite au mai umblat și 

alții prin Bucurescî. Așa la 21 Iulie v. 1869 prin
cipele Carol a primit pe generalul ungur E b e r, 
care avea de asemenea recomandațiunl forte căl- 
.durdse. E de prisos să mai Spunem, că nici Eber 
n’a fost mai norocos, decât Tiirr. — Trad.

„Generalul Tiirr, cunoscutul patriot 
ungur, care altă-dată s’a luptat în Italia 
contra Austriei, are de gând să prepare 
o revoluție în Ungaria și vre să sondeze 
terenul.în Bucurescî, spre a stabili o în
țelegere cu poporul român vecin. Princi
pele n’a putut refusa ministrului său întîl- 
nirea, care era să rămână secretă, observă 
însă față cu generalul o atitudine cu atât 
mai reservată. Principele declară, că nu 
pdte să i primescă propunerile, de drece 
problema lui uuică este, de a reorganisa 
prin bună administrație o țeră moralicesce 
si financiarmente cu desăvârșire decădută. 
Afară de acesta caracterului seu îî repug- 
neză o asemenea atitudine echivocă. Ta
tăl. seu i-a recomandat de repețite orî ur- 
mătorea supremă regulă pentu un domn 
tor: „Un regent înțelept și credincios nu 
e permis să facă nici odată politică per
sonală, ci numai politică națională11 .**)

La 1869 partidul liberal fiind în opo- 
siție făcea dile amare ministeriului D. 
Ghica. Rosetti era unul din cei mai în
verșunați oposiționalî. Așa găsim în me
morii la data 8/20 Ianuarie următorele:

„La inițiativa lui C. A. Rosetti, cetă
țenii capitalei dau un mare banchet în 
onorea lui I. Brătianu, la care acesta prin 
toasturi este sărbătorit în mod demonstra
tiv drept salvator al Românismului. O 
parte a presei caută a da acestei atitudini 
un colorit antidinasticS.

20 Martie, 1 Aprilie 1869. „Orașul Bu- 
curesci trimite la principe o deputațiune 
pusă la cale de oposiție (C. A. Rosetti) 
spre a protesta în potriva adusurilor elec
torale făcute de guvern. Deputațiunea pre- 
6entă o petițiune monstră, în care să plânge 
că libertățile sunt suprimate și legile căl
cate în picidre. Primirea, ce a făcut-o prin
cipelui aceste deputațiunî, va servi de în
vățătură pe viitor. ȘRomânuP face prin 
articole perfide o teribilă propagandă și 
atacă ministeriul în mod nedemnu.

27 Ianuarie, 8 Februarie 1870. „C. A. 
Rosetti nu mai vine la principe, ci urmâză 
a ataca violent și fără cruțarea persdnei 
Domnitorului tote actele guvernului. El 
și întreg partidul său, cer disolvarea ca
merelor și alegeri libere, în speranța, că 
în camera viitore liberalii vor întră în ma
joritate,. de drece acest partid este singu
rul bine organisat și care se pricepe la 
lingușirea patimilor mulțiraei".

A. P.SC1R1LE DILEL y
— ‘29 Aprilie v.

Tumulturi la politechniciil din 
Viena. Dilele acestea la politechnicul din 
Viena a fost mare gălăgie. Studenții pan- 
germani, naționaliști croați, naționaliști 
italieni și jidovi în număr de vr’o miie, 
s’au năpustit cu bâte asupra studenților 
de la societățile studențesc} catolice, cari 
erau în număr de vr’o sută. A fost o bă
taie în tdtă forma, căci acești din urmă, 
deși în minoritate, se apărau cu multă 
energie contra mulțimei de <Jece-ori mai 
mare. Vă<jându-se încunjurați din tdte 
părțile și opriți a întră în politechnic la 

locul obicinuit unde își aveau așa numi
tul „Bummel", studenții catolici au into
nat imnul împărăteso „Gott erhalte*.  Ad
versarii au început atunci să-i huidudscă 
și să-i scuipe și la rândul lor au intonat 
„Wacht am Rhein". Poliția privia cu indi
ferentism cum se batjocoresce imnul îm
părătesc, pe care de-altrnintrea Austriacii 
credincioși dinastiei sunt deprinși a-1 as
culta în picidre și cu capetele descoperite... 
„D. Z.“ își esprimă cea mai adâncă îngri
jire asupra acestor simptome de disoluție...

Un nou fond- Din incidentul ținerei 
conferenței învățătorilor gr. or. din cer
cul X Abrud, apoi a jubileului epitropu- 
lui N. Baltă și acela al învățătorului S. 
Coroiu, s’a pus basă la înființarea unui 
fond cu menițiune culturală. Prin contri- 
buiri benevole din partea credincioșilor 
fondul, — care va purta numele I. P. S. 
Sale metropolitului loan Mețianu — s’a 
ridicat la suma de peste 1200 cor. Iniția
tiva a luat’o parochul din Abrud-sat, d-1 
Iosif Gomboș.

Dar pentru biserică. Ddmna Re- 
veca Pop n. Ciuta din Bistriță, a făcut în 
scopul clădirei bisericei nouă din Rebri- 
șora un ofert de 60 cor. pentru care i-se 
aduce căldurosă mulțămită și recunoscință. 
Rebrișora, 6 Maiu 1903. Dumitru Acul, 
curat, prim, Anton Precup, preot.

„Cumințenie circumspectă săsescă". 
Sub titlul acesta „Telegraful Român" de 
la 11 Maitî n. scrie: „Pănă bine de curând 
proverbiali erau numai Turdenii și Făgă- 
rășenii pentru conclusele ce le aduceau în 
representanța orășenâscă-sătescă. Se vede 
că i-au invidiat domnii de la Sibiiu. Altcum 
nu ne putem esplica conclusul represen- 
tanței de Sâmbătă referitor la mutarea 
dealului din parcul „Șoldișiu". Anume cas- 
sa de păstrare săsescă, Asociațiunea pen
tru cultura poporului român și comitatul 
cer să zidescă edificii monumentale cătră 
parc și, ca să potă zidi, cer ca să li să 
dee voe să mute delul pe spesele lor, ca 
edificiile proiectate să aibă un front și 
spre parc. Der cumințenia circumspectă 
se trezesce și vre să facă profit. — Din 
„Zunfturl" nu mai pot face „Geschăft", 
nici din privilegii prăvuite, deci se dă în
voirea să ducă delul pe spesele lor acele 
corporation! morale — der se mai dea și 
20.000 corone. Pe „Asociațiune" se vine 
cam peste jumătate. Să plătescă Valachii, 
decă le trebue musee și edificii monumen
tale în mijlocul orașului. In representanță 
sunt și câțl-va Români și ridică cuvânt 
de protest și de indignare, întrebă pentru- 
ce anume ar fi taxa acea, căci orașul nu 
dă nici nu pierde din loc, delul îl duc 
corporațiunile, aceste refac parcul, trotua
rul, calea și pentru linia de aer încă nime 
n’a îndrăsnit să ceră bani. „Die glilcklichen 
Besitzeru sollen zahlen, era refrenul plin 
de invidie, că au pus Românii mâna pe 
2 locuri forte frumose și de mare preț. 
Cu atari argumentări din veeul XV pro
punerea comitetului permanent a întrunit 
32 voturi și contrapropunerea membrului 
Nicolae Ivan, sprijinită cu argumente pu
ternice de Dr. Oct. Russu și I. A. de 
Preda, abia a întrunit 9 voturi. Ondre 
celor 3 sași, cari au votat cu propunerea 
Românilor, unica rațională și posibilă".

Justiție promptă. La tribunalul din 
Cracovia se judeca săptămâna trecută un 
proces monstru contra unei bande de că
mătari evrei. In cursul procesului unul 
dintre martori, jupanul Rosenbaum, s’a în
curcat în contradicții, așa că procurorul a 
ridicat imediat acusare în potriva lui. Tri
bunalul a pronunțat numai decât sentința 
condamnând pe Rosenbaum pentru măr
turie falsă la trei luni temniță grea. Con
damnatul fii luat din ședință și dus la 
arest.

Balonul dirigiabil. Se scrie din Pa
ris: Lebaudy a făcut cu balonul dirigiabil 
inventat de el o ascensiune, care a reușit 
fdrte bine. In pldie și vînt balonul a per- 
curs în l’/2 (5re 37 chilometri și a debar
cat esact la locul de unde se făcuse as
censiunea. Resultatul acesta a întrecut 
tote încercările de pănă acuma.

Duel între un fișpan și un diarist. 
„Fiigg. M-g." în numărul seu de la 5 
Maiu vorbind despre „ex-lex“ scriea, că 
actualul fișpan al comitatului Solnoc-Do- 
bîca, d-1 Zoltan Besy a fost cel dintâifl, 
care a felicitat pe Szell pentru ex-lex. In 
legătură ou acdsta < arul koșutist face 
câte-va observațiuni insultătore pentru 
Desy, care pe vremea lui Banffy în cali
tate de vice-șpan în Mureș-Turda s’ar fi 
împotrivit „ex-lex“-ului, refusând a achita 
salarului funcționarilor din dotația de stat. 
Numit pe urmă fișpan de cătră Szell toc
mai în comitatul lui Banffy, acuma face 
stăpânului său serviciu de lacheu. — Desy 
simțindu-se ofensat a cerut redactorului 
Lorănt satisfacție. Duelul cu pistdle a 
avut loc alaltă-eri fără rănire. Lorant după 
duel i-a cerut scuse lui Desy.

Un leu scăpat dintr’o menagerie. 
In Pojun a scăpat cfilMe acestea un leu 
dintr’o menagerie. Păzitorul observând 
acesta, s’a luat după el și cu o împușcă
tură bine nimerită l’a culcat la pământ.

Concert în Sibiiu. In sala palatului 
administrativ din Sibiiu s’a dat Duminecă 
un concert de cătră societatea catolică a 
altarului, la care și-au dat concursul și 
două puteri artistice române. „S. D. T.“ 
releveză în mod elogios pe escelentă al- 
tistă d-șora Delia Olariu. („Der Tod und 
das Mădchen", Arie din Paulus și „Aufent- 
halt) și pe talentata pianistă Olivia 
Bardossy, care a interpretat forte bine 
Rapsodia 5 de Liszt.

S’a pierdut erî, cu ocasia maialului 
în Stejeriș, o jachetă, de coldre cafenie- 
deschisă. căptușală roșa. Cel ce o va fi 
găsit, este rugat să o aducă la redacția 
fdiei nostre.

In St ej er iș.
A fost o di de Luni binecuvântată 

de ceriu. Românii s’au adunat cu mic cu 
mare în cuibul de frundă verde dintre 
dealurile Stejerișului. Studenții mai cu 
semă se simțeau ia largul lor și ’n veselia 
ce le umplea sufletele, își uitau pentru un 
moment plicticdsa sintaxă.

Tdtă societatea romândscă din Bra
șov s’a adunat aici să se înfrățescă cu 
frunza de stejar. Tinerii au venit fiind-oă 
era petrecerea lor, după ei au venit fetiș
canele sglobii ca nisce șopîrle, după ele 
au trebuit să vie mamele lor, de dragul 
mamelor au venit bărbații, șî-apoi de dra
gul tuturor a venit poporul din tdte col
țurile Brașovului.

Era un tablou dintre cele mai va
riate. Ochii îțî alergau în tdte părțile, la
comi să cuprindă totul. Contrastau costu
mele, figurile, mișcările, jocurile, în sfârșit 
nimic, nimic nu se asemăna aicea pe di
nafară. Trăia însă același suflet în toți, 
același dor de voie bună și toți erau ve
seli sub frunzișul înverdit, care devenise 
par-că și mai verde.

Se jocă „CălușeruP. Lumea dă nă
vală. E punctul cel mai frumos, cel mai 
atrăgător al dilei. Tinerii scăldați în pri
virile tuturora își fac apariția în rondoul 
din mijloc. Costumul naționale sărbătoresc, 
sufletele se înalță la vederea lui și frun
zele se clatină de bucurie.

Domnișorele, .sentimentalele copile, îi 
sorb cu ochii și fie-care își vede în .câte 
unul din ei un razim al visurilor nevino
vate. Câtă dragoste nu trăesce în sufle
tele lor tinere, său mai bine dis cât dor 
de dragoste.

Ara vedut o păreche drăguță; ea de 
vre-o patru-spre-dece ani, și el mai mă
rișor ceva. Mereu îrnî eșia în cale, par’c’ar 
fi sciut ce dragi ’mi sunt. Nu le păsa de 
nimeni, nu vedeau pe nimeni. Treceau 
prin mulțime cu sufletele pierdute unul 
într’altul. O, Ddmne ce frumoși mi-se pă
reau acești copii!

In mijlocul veseliei generale nu. 
mai ei erau duși pe gânduri. Pe aiurea 
colindau sufletele lor, într’o lume de sigur 
mai frumosă, decât a nostră...!

In cort. Printre tineri erau aședate 
sburdalnicile fetițe cu fețele vesele ca 

răsăritul zorilor dintr’o diminâță senină 
de vară. Le-au învitat studenții, și ele au 
primit, de ce să nu primdscă? Le sta așa 
de bine lângă ei! Câte nu și-au șoptit 
icea, câte inimi nu s’au deschis, câtă sim
țire nu s’au topit în vorbe. Dec’ași fi fost 
un flutur, m’ași fi furișat printre ei și ași 
fi ascultat, și de singur a-și fi cules măr
găritare.

Am vătjut o scenă interesantă. In 
fața unei domnișore se opri un tînăr, care 
nu numai că învățase din carte că pă
mântul să învârtesce, der îl simția chiar 
în momentul de față. O tot înbia să bea 
dintr’o sticlă cu vin.

— Mulțumesc, dâr nu beau!
— Să-mi mulțumescipe urmă, d-ș6ră.
— Nu pot, nu, nu beau.
„Ah, dec’ai scii ce nefericit mă faci!
— De ce? Din contră îți las vinul 

d-tale. Nefericire e asta?
— O, der nu țiu la el, d-șdră, nu, 

ia-1 tot, dâcă vrdi, ia și sticla, ia-mi și.... 
tot, tot ia-mi decă vrâi.

— Der nu vrău să-țî iau nimic, d-le, 
mă înțelegi, nu vreau — și plecă.

Neconsolatul tînăr s’a uitat după ea 
lung, a dat din umeri și s’a consolat sin
gur, golind sticla- pe jumătate. S’a pierdut 
apoi prin mulțime.

Nu vreu să judec cașul acesta. La 
maial nu se mai judecă, nu mai e timp 
să se judece. Der de sigur tînărul nostru 
nu putea să pricepă, cum pdte cine-va re
fusa bunătate de vin.

Și-o mulțime de scene de acestea 
singuratice s’au petrecut în mijlocul tumul
tului ce se ridica în slavă.

Mă simțiam în mijlocul veseliei, m! 
simțiam așa de departe. Ce mult a-și fi 
dat să am și eu o sticlă cu vin și să-i 
pot oferi cuiva nu păhărel cu tdtă since
ritatea. Mi-ași fi turnat în el întrăga meu 
vieță! Der ce ar pută se facă cine-va cu 
biata mea viâță ? !..-

Am vădut apoi doi ochi frumoși, doi 
ochi neastîmpărați, cari ori cât de grăbit 
ai fi, te-ar pută opri din drum. Când îi 
pierdeam, îi căutam, și când îi întâlneam, 
n’aveam curagiul să privesc într’ânșii. Am 
vădut’o când aplecat, m’am uitat pe urma 
ei și am rămas amețit, răzimat de-un ar
bore. îmi furase sufletul și nu mai aveam 
puterea se mă țin în picidre.... și musicile 
cântau împrejurul meu, văzduhul se le
găna de bucurie, hora mare se întindea 
la drepta, frundișul par’că crescea și flo-i 
mi-se părea că se lasă din ceriă.

Se înserase de-a binele. Am pornite 
spre casă, călăuziți de luna, pe care de 
mult n’am mai vădut’o așa de frumosă.

Z.ULTIME SC1RL
Sofia, 11 Maiu. Organul oficios 

a'1 cabinetului bulgar „Narodni Pravo 1 
cere intrarea Bulgariei în resboiii 
„față de mormintele în cari zac ero’i 
pentru libertate". Articolul a produs 
o mare sensație.

Constantinopol 11 Maifl. Opttor- 
pilore turcesc! au primit ordin de a 
observa, la costa mărei Negre, miș
cările Bulgarilor.

Agram, 11 Maiu. In Brod, Susa, 
Cirkvenița și alte localități croat11, 
s’au întîmplat mari demonstrațiui.! 
cu caracter anti-magbiar.

Belgrad, 12 Maiu. Orașul Mona-i- 
tir e ca mort. Nici un om nu îu- 
drăsnesce se iese pe stradă. Prăvă
liile sunt închise.

POSTA REDAOȚIUNEI.
Cizeriu — Versurile trimise nu le putem 

publica.
Abrud. — „Reflexiunilor“ menite pentru > It 

diar nu le putem da loc, fîind-că cetitorii noștr.i 
nu cunosc ce s’a publicat mai înainte în afacerea 
despre care scrieți.

Betlean. — Nu mai putem da loc la polem ce 
pur personale.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 3 Mai ii 1903

Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețui per
100 chilograme

99.25 
2f 3 50 
157.25 
100.70

Grâu 
Grâu 
Grâu 
Grâu 
G'âu 
Grâu 
Grâu

Bănățenesc . .
dela Tisa . . .
de Pesta 
de Alba regală . 
de Bâcska . . , 
unguresc de nord 
românesc . . .

dela
8.10
7.95
8.10

p&nă Ia
8.20
810
8.15

de argint austr. 
de hârtie austr. 
de aur austr. . 
din 1860.

121.20
101.10
93.40

154.—
16.30

Napoleond’orl. 
GfalbenI

n 19.-
11.20

îl

71

19.04
11.30

Ruble JRusesel —.— îî

Mărci .germane 116.80 71 111.08
Lire turcescl 21.20 71

Scris fonc.Albina 5% 101.- n 101--

Bursa de Bucure soi
di i 8 Maiâ 1903.

Prețul per
IOC chilograme

Semințe vechi 
ori none

80
80
80
80
80
80
80

Cuali- 
tfttea 
per 

Hect.
Soiul

Săcara . . •
Orz. . . ■
Orz. . ■

nutreț. . 
de rachiu

<0—72
60—62
62- 64

delft
6.30
6.15
5.90

pana 1«
6.40
6.25
6.10

Orz. . . • de bere . 64- 66 5 70 5.80
Ovăs . . • .— .—
Cucuruz . • bănăț.en . 75 .— .—
Cucuruz . alt soiu . 73 —,— —.—
Cucuruz . . D 71
Hirișcă . . 5.75 6.—

CursulSoiul

Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 3’/2°/0 . . .
Bonuri rurale croate-slavone . . .
Impr. ung. cu premii....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 100.50 
Renta
Renta
Renta
LosurI
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 727.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
NapoleondorI.................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.............................
Paris vista...................................
Rente de corone austr. 4°/0 . .
Note italiene .............................

Valori

Carsul losurllor private

din 7 Maiă 1903.

669 50 
19.06

117.05 
. 239.75 
95 22l/2 
. 95.30

JCfl

°C

rO

Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Producte div.

dela până

.dăm. de trifoiii Luțernă ungur. QJ 45.— 55.—
„ transilvană a —.— —.—

îl „ bănățenă d
&,, roșii &4.— 60 —

Ulei de 1-apiță rafinat duplu 0 H — — .—
Ulei de in . —.— —.
Unsore de porc dela Pesta 0 77.- 77.50

n dela țeră . . . a —
Slănină sventată . •d 65— 65 50
Prune . • • ■] din Bosnia 0 1150 11.75

51 
Licrar . Slavon și Serbia 0 d 15 50 16-

din Serbia în s. H 11.50 11.75
Nuci , • slavon nou . . ft 12 50 12.75
Gogoși. sârbesc . .

» din Ungaria . . —.— —.—
Miere . ungurescl. . . CJ —.— —4—

serbescl . . H
Pi

.— —
Ceră • . t brut —.— —
Spirt • • Dro.jdiuțe de s. —.— —. --

Cursul la bursa din Viena,
Din 11 Maiii n. 1903.

Renta ung. de aur 4"/0...................
Renta de corone ung. 4% • - •
Impr. căii. fer. ung. în aur 3l/2°/0 .
Impr. căii. fer. ung. in argint 4% .

A
oump. ■tide

Basilica...................................... 19 -
L - ,
20 —

Credit ..................................... 438.— 442 —
Clary 40 fi. m............................ 170 — 174 —
Navig pe Dunăre..................... — ■—
Insbruck ........................... 84.25 88 25
Krakau ................................ 74.— 78.—
Laibach...................................... 70 — 75.—
Buda........................................... 174.- 180 —
Pa’fty........................................... 175 — 177.—
Crucea roșie austriacă . . 54.90 55 90

n n unS...................... 27.— 28 —
» >, lfcal...................... — — .—

Rudolf..................................... 68 — 72.—
Salm........................................... 237.— 238.90
Salzburg...................................... 75.- 79.—
St. Geuois ........................... 270 — 320.-
Stanislau ........................... — —.—
Trientine 4'/2'’/n 100 m. c. . 441 — 445 —

„ 4»/„ 50...................... 54- 57 —
AValustein................................ 73.— 77-

„ de 10 franci . . . 37.— 40 —
Banca h. ung. 4°/,......................

amortisabilă......................
„ lmpr. 1892 . .

din 1893 . . .
1894 int. 6 mii.

Impr. de 321/, mii.
Impr. de 50 mii. .
Impr. de 274 m. 1890 
lmpr de <5 m. 1891
Im de 120 mii. 1894
Impr de 90 mii. 1896 

Oblig, de Stat (Conv. rurale)
Casei Pensiunilor fr. 300 
comunei

»
n 
n

Scrisuri fonciare

Renta
n 
n 
n 
n 
n
»’
n 
n
n

n 
n 
»

n 
n 
n

H
n
H

n
C—i
Scris, fonciare rurale din

,, „ urbane Bucuresc
„ „ „ I ași. .

Oblig. Soc. de basalt artificiali

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. ir. 86.— 
Banca agricolă................................
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. lei 43 
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 
Soc. rom. de constr. uit. dly. 15 1. 
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 
„Patria" Soc. de asig. uit. 4 1“1 
Soc. rom.de petrol L em. u. d. 0 

n „ „ n 2 em- ,u- d- p
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 
Sociat. p. constr de Tramaxs 
20 franci aur................................
Fabricile Unite de gazose. . .

Bucuresci 
n

rurale

din 
din 
din

1883
1884
1883
1890

°v/<,
5
5
5
4
4
4
4
4
4
6
10

1890

» 
N 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n
0

5°/<i
5,
51

fi,
4, 
fi, 

t:
V. N.
500
500
500
200
200
250
250 
10f.! 
100 
200 
1000 
300 
1000 
200

H 
n
» 
n
H

98
99
99

87
87
87
88
87
87
86
86

12
î 

llț

71

121 30
-9.55
92 05
99.10

Cursul pieței Brașov.
Din 12 Maiîi n. 1903.

Bancnot rom. Cump. 18.90 Vend.
Argint român. „ 18.70 „

18.94
18.80LOSURI DE CLASĂ

I

n 
n 
».
H 
n 
îl 
n 
n

12

n n 
n n 
n » 
n «

150 v. 
într. t. 
L50 v. 
într. v.

n
n
n
n
N
?»
n 
n
H
n
»

n 
n 
n 
n 
n 
n 
n 
n

n 
»
11

mi
89
89
81
83
83

!!:

2300
230.-
97.-

390.-
390.-

Scompturi:*

Banca na . a Rom. 57o Paris .... 37o
Avansuri pe efecte 6 P tersburg . . •r>7o
Banca agricolă 9-10% Berlin . . . . -'7o
Casa de depuneri o’/2 Belgia .... 3 —
Londra .... 3'7o Elveția . . . 3>/a
Viena........................... 3‘/f

>1 ai multe câștiguri principale 
sau făcut cu losurile cumperate dela noi.

CUMPĂRĂTORI DE LOSURÎ dela noi ii se oferii în totă privința 
BEI’LI^ Î SIGURANȚĂ.

Nr. 6698—1903.

Licitațiune cu oferte.
Canalul suprateren pentru scur

gerea apei din Strada Agrișelor din 
Blumena trebue făcut de nou din 
beton bătut în o lungime de 145.50 
mtr. cu apese preliminate de oficiul 
edil orășenesc cu 1824 cor. 57 fii.

Pentru darea în întreprindere a 
acestei lucrări, la 25 Maiu 1903, la 
10 ore a. m. se va ține licitațiune 
cu oferte la magistrat (Senat mag. 
O. Alesius), până la care termin, tot 
acolo, se pot lua în vedere și con- 
dițiunile de ofert și de contract pe 
timpul orelor de oficiu, înainte de 
ameiji dela 8—12 6re.

Ofertele provecțute cu timbru de 
una cordnă și sigilate, sunt a se pre- 
senta la magistratul orășenesc până 
la 25 Maiu 1903 la 10 6re a. m., în 
acestea trebue s§ se cuprindă decla
rați unea, că oferentului îi sunt cu
noscute condițiuni e de ofert și de 
contract și că se supune acelora ne
condiționat’, precum și 
cere, scris în cifre și în

Mai departe ofertul 
provedea cu 5°/0 vadiu 
pretinsă, eră vadiul se 
din bani gata, său depuneri la cassa 
de păstrare, la „Albina11, „Banca na
țională41 societate pe acții, hârtii de 
stat, seu obligațiuni de credit fonc.

Licitantele obligat cu facerea 
canalului, pentru depunerea cauțiu- 
nei de garanță, are a-și întregi va
diul până la 10°/0 socotite dela su
ma ofertată, dâr aedsta numai după 
sosirea aprobări licitațiunei cu oferte.

Brass 6, 2 Maiîi 1903.
1—1,(963) Magistratul atașe esc

prețul ce-1 
litere.
trebue a se 
dela suina 

constea seu

Achitarea esactă a câștigurilor*  o facem — și înainte de sca
dența fără provision. Liste oficiale de tragere trimitem prompt. 

La fie care los ftlălMFHm pianul.
Coinandele ne rugăm se. ui-se înainteze imediat, de-dre-ce re-

Preturile leșurilor originale clas .««a I:
Los întreg 12 cor. Jumătate 6 cor. Un sfert 3 cor. 0 optimă 1 cor. 50 fii.

In 6 trageri ce vor urma din 110.000 leșuri, 5S.004) se vor trașțe 
prin urmare jumetate ou suma de I

14 milione și 459,000 corone în bani gata 19erteie n6.tr. m oortnd vor ti epuisate.

NAȚIONALE WECHSELSTUBSN-ACTIEN-GESELLSCHâET, Budapest, Giseiapiatz 1 (Palais Haas.)
Bn lirașov și împrejurime am plătit pănă acuma patru câtșigurî mari și mulțime mici.

PAOLI ANO-SIRUPv Mijloc de curățirea saMg-eitli. Preparat din anul 1838, 

de Prof, Girolamo Pagiiano, FLORENZ, Via Panilolfini, (ITALIA). 
Depositul de trimitere: Farmucia BRACHEl’TI. AUA, Siiafl-Tirol.

©

I

I
LOSURI DI CLASA 

la Loteria Zll-a în condițiuni originale. 
Losurile vendute prin noi au făcut până acuma câștigurile 

principale de:

100,000 80,000 50,000 25,000 Corone,
afară, de aceste încă circa: dece mîBîone în totali

Serviciu prompt! . Serviciu prompt!

In cas de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
■■
optime (le los.
1.50 corone

ie
I

Și

Prețurile Sosurilor 
jii "etate los,

O corone
/V — —- -

sfert de Ins,
«S corone
----------------

Los întregi,
12 corone

5^ Trag’erea an %% să S3 $3a£u st. nou 1303. 
TACOB L. ADLER & ERATELE 
societate <le bancă, in comandită, BRAȘOV.

Cea mai mare colecturâ principală din Transilvania.
@1

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1 

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

I
I
i
I
I

„Gazeta Transilvaniei" 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nice. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.
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Cruce sen stea iuplă. electro-magnetica Pa
Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Nu e mijloc secret,

pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedsoarea circulațiunei sângelui, anemie, ameț6ii, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiurî de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomao, lipsa poftei de mâncare, re- 
ceală la mâni și la pioiore, reumă, podagră. ischias, udul in pat, influența, insomnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, cazi la tractare normală a medicu
lui se vindecă prin electricitate. — In cance'ari. mea se află atestate încurse din totc păr
țile lumii, cari prețuesc cu mulțumire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a'estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite bauii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a proba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis si se 
co fM.de cu aparatul „Foîta11, de dre-ce „Ciasiil-Volta^ atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea cruoei male eleclro-magnetice o recomandă 

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

mai vechi de 15 ani.

Expediție din centru și locul de vendare

MiÎLLER ALBERT, Budapesta,

cunoscut, 
îndeosebi.

4 eor.
de

Prețul aparatului mic e
folosibil la copii și femei 

constituție forte slabă.

pentru țării și streinătnte e :
V, Stradn VAOASZ 42 A / E. 

colțul strada Kâlmân.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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