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„Kreîsrichterei“ în Ungaria.
Astăzi terminăm publicarea im

portantului act diplomatic, redigeat 
la 1883 de cancelarul Bismark, în 
care acesta șT-a espus vederile sale 
despre politica guvernului maghiar 
față cu naționalitățile din Ungaria.

In răspunsul, ce l’a dat la ra
portul consulului general german din 
Budapesta de Thielau, Bismark în- 
Sărcineză pe acesta a căuta prilegiu, 
spre a comunica vederile lui (ale 
cancelarului) ministrului de instruc
țiune Trefort, cu care consulul avusese 
mai înainte o convorbire, ce a format 
obiectul amintitului raport.

.După ce își esprimă părerea sa 
de rău asupra situațiunei elemen
tului german din Ungaria și arată, 
că nu-i pote oferi protecțiunea sa, 
Bismark adauge între altele: „Con
vingerea mea este că pe teritoriul 
coronei Sf. Stefan interesele ma
ghiare și germane sunt nedivisibile, 
ceea 'ce nu se pote afirma despre 
cele slave și maghiare. Trebue deci 
să consider mai mult ca o părere 
pripită decât politică, decă cârmui- 
torii din Ungaria cred a fi obligați 
se trateze tăte naționalitățile nema
ghiare în mod egal și decă pun pe 
Germani în aceeași categorie cu 
Slavii și cu Valahii!..."

Cancelarul actual, contele Bu
low, ținendu-se de principiul de ne
intervențiile și vrend a încunjura 
orl-ce ar fi putut atinge susceptibi
litatea guvernului ungar, a- aflat 
de bine ca în răspunsul, ce l’a dat I 
deputatului Hasse, să pună înainte | 
autoritatea lui Bismarck și să scătă 
la ivelăg vederile acestuia despre 
comuniunea de interese germano- 
maghiare, dând să pricâpă celor de 
la Budapesta, că față cu elementul 
german ar. trebui să fie mai amica- 
bilT, făcând distincțiune între el și 
celelalte naționalități.

Acest înțeles l’au dat declarări
lor și comunicărilor d-lui de Bulow 

și cele mai multe dintre foile ger
mane austriace, âr în deosebi ve
chiul organ al partidului liberal 
centralist, care pănă acuma a ră
mas consecvent rece și indiferent 
în fața strigătelor de durere ale 
Germanilor diu Ungaria.

Acest organ, „N. fr. Presse", 
vorbind despre enunciațiunile din 
parlamentul german și despre vede
rile lui Bismark asupra politicei un
guresc!, espuse în documentele co
municate de d-1 de Bulow, le laudă, 
le aprobeză și esclamă: „Este mai 
rău decât formalism birocratic („Kreis- 
richterei"), este un lucru neprecuge- 
tat, o tăiere în propria carne, decă 
Maghiarii în zelul lor de a asigura 
preponderanța rassei lor, tratăză tăte 
celelalte naționalități într’un felifi, pe 
unul și acelaș calapod".

E interesant și remarcabil, că 
părerea acesta din urmă nu află ră
sunet la Sașii ardeleni, nu cel pu
țin la o parte mare a lor. Așa de 
pildă fliarul săsesc din localitate 
„Kronstâdter Zeitung", reproducând 
articolul amintit din „N. fr. Presse", 
află de bine a-1 însoți cu următorele 
observări:

„. .Din parte-ne nu ne putem 
identifica cu unele, ce se spun în 
articolul lui „N. fr. Presse"; înainte 
de tote ne repudiâză de a cere pen
tru Germanii din Ungaria un trata
ment mai bun, decât pentru cele
lalte naționalități; suntem mulțumiți 
dâcă se măsură cu egală măsură, 
nu cerem mai mult decât ceea-ce 
Bismark, în rescriptul său comuni
cat de Btilow, numesce „Kreisrich- 
terei“. Suntem fbrte modești. Pe 
noi ne mulțumesce dâcă se va ese- 
cuta legea naționalităților simplu cu 
formalism birocratic („kreisrichter- 
lich"), noi nu cerem „Extra-Wurst". 
Concederea acelui minimum (adecă 
simpla esecutare a legii naționalită
ților) o cerem însă cu hotărîre...“.

Piarul săsesc vorbesce aici din 
pățanie și basat pe esperiențele fă

cute de 4e<JI de ani asupra măsurei, 
în care „elementul asupritor" este 
pătruns de „indivisibilitateainterese
lor maghiare și germane".

Bismark a cunoscut pe Ma
ghiari numai din contactul cu unii 
dintre emigranții și politicianii lor 
mai de frunte, âr Sașii și Șvabii îi 
cunosc din faptele lor.

Deosebirea bate la ochi și deci 
suntem dispensați a mai constata 
cât de mare este.

Hasse și Maghiarii. Deputatul din 
parlamentul german Hasse publică în dia- 
rele din Germania a’cea parte din discur
sul, ce l’ar fi ținut în „Reichstag" ca 
răspuns la vorbirea lui Btilow, decă în- 
bolnăvirea unei rude a lui nu l’ar fi silit 
să plece imediat din Berlin. Hasse spune, 
că a comunicat lui Btilow cele ce avea 
de gând să spună, cancelarul însă l’a de- 
sfătuit, er el a cedat. După răspunsul lui 
Btilow însă n’ar mai fi putut retăcâ a se 
plânge de următdrele:

— Bărbați de posiție forte înaltă au 
luat atitudine contra Germanilor din Unga
ria și s’au amestecat astfel în afacerile 
inter.ne ale Ungariei. Acesta se afirmă cel 
puțin din parte maghiară, fără ca din 
parte germană să se fi desmințit oficial 
tot așa cum nu s’a dat o desmințire când 
în tomna anului 1902 majorul Btilow,ata
șat militar german în Viena, a dis cu 
ocasia manevrelor din Ungaria, că guver
nul german seu împeratul german doresc 
sincer construirea statului național ma
ghiar în Ungaria, chiar și cu prețul ni
micirii celor 2'/t milione cetățeni de limbă 
germană. In fine, dice Hasse, am voit să 
atrag atențiunea representantului politicei 
ndstre esterne asupra tendenței Maghiarilor 
de a nimici armata comună austro-ungară 
și de a înființa armată națională maghiară 
cu desființarea limbei germane oficiale. 
Cancelarul imperiului ar fi fost în cele 
din urmă silit a recundsce, că aicî este 
vorba de un interes internațional al trip
lei alianțe, așa-ddr despre un lucru, pen
tru care imperiul german cu tot dreptul 

ar fi putut ridica plângere, fără ca să fi 
trebuit a-se amesteca în afacerile interne 
ale Ungariei.

Românii macedoneni. Reprodu
cem din noul diar ^Reforme* , ce a înce
put se apară în Bucuresci, următdrele:

„Tdtă lumea se interesăză astădi de 
felul reformelor și de modul cum acele re
forme au să se aplice în împărăția oto
mană.

Și noi Românii, aflători în acel im
periu de 2000 ani, deși neajunși cu toții 
la consciința națională, ceea-ce nu o pot 
spune nici Bulgarii, nu putem sta, 'nu ne 
este permis a sta indiferenți. Și noi cerem 
reforme.

Principala reformă pentru noi este 
recunoscerea naționalității românesci în 
împărăția Sultanilor prin acordarea drep
tului de a avă și noi biserica nostră na
țională cu tdte drepturile și privilegiile, 
de care se bucură celelalte biserici auto
nome, celelalte naționalități-favorisate.

Politica Germaniei față cu Ungaria.
Actele din timpul Iul Bismarck.

— F in e. —

La raportul acesta, cancelarul impe
riului, principele Bismarck, a trimis cu 
data 2 Martie 1883 consulului general 
imperial din Budapesta, de Thiel'iu urmă
torul ordin :

„Raportul D-vdstră cu data 22 1. tr. 
l’am primit și sunt de acord 'cu felul, în 
care v’ați pronunțat față cu ministrul 
Trefort părerea D-vostră personală în ces- 
tiunea școlară ungară. Vă rog, ca la cas 
de s’ar oferi prilegifl să mai discutați în 
acestă cestiune cu d. Trefort, să nu-i 
amintiți espres, că ați primit vr’o însăr
cinare, der totuși se-1 faceți a înțelege, 
că sunteți informați despre felul nostru 
de a vede și vă comunic în ce privesce 
detailurile, următdrele:

„Guvernul ungar nu trebue să atribue 
vr’o importanță politică manifestelor Schul- 
verein-ului și să nu le exagereze însem
nătatea. Nu cunosc încă textul ‘-acelor 
publicațiunî și nici colegii mei n’au luat 
cunoscință oficială despre scrierea profe-

FO1LETONUL „GAZ. TRANS.“

Venturi locale.
De G. Todică.

(Urmare).

Când începură Englesii răsboiul lor 
de opiu cu Ohinesii și constrînseră pe îm
păratul Chinei să concedă supușilor săi de 
a-le cumpăra veninul*),  îi apucară la gura 
fluviului Canton un tifon tot atât de groz- 
nic, ca și cel . amintit mai sus.

Viforul se scorni pe la amddi, adânc 
scurmând apele tdte. Valurile prăbușiră 
orașul Canton. In nici o stradă nu rămase 
nimic nemăturat ce se pute mătura, și cu 
deosebire casele amărîțe și colibele dme- 
nilor amărîți. Numărul dmenilor dispăruți 
se urca la patru-ijeci de mii.

Uraganele Oceanului indic, cari atacă 
cu deosebire insulele Bourbon, Mauritius 

și Madagascar, sunt tot atât de furiose ca 
și cele din marea chinesă. Mai vrășmașe 
sunt totuși cele din apele Indiei vestice, 
începând de pe la gradul al doi-spre-de- 
celea, lățime nordică, în sus, încât tot li
toralul golfului de Mexic pănă cătră strîm- 
torea Dariei, e espus vijeliei acestei 
furtuni.

Peridda uraganelor de pe litoralul 
Mexicului cuprinde lunile Maiti, Iunie, 
Iulie, August, Septemvrie și Octomvrie, 
luni înadins botezate „ale Uraganelor", în 
decursul cărora navigația se restrînge la 
minimul posibil. In semestrul amintit, când 
sdrele își desvdltă cea mai mare căldură 
pe emisfera de nord, se adună peste 
India vestică uriașe masse de umedâlă 
aduse de vânturile alizee. Peste marea 
caribică și golful de Mexic, cele mai calde 
basenuri de apă de pe tot rotogolul pă
mântului, li-se adaug vapori de apă în tot 
atât de colosală cantitate. Incăldită din 
ce în ce și ajunsă la saturațiune, acestă 
umedelă se descarcă în urmă în torente 
de ploi, însoțite de fenomene electrice 
înspăimentătore.

Fenomene speciale ale Uraganelor 
sunt așa numitele „tornade11, acele înfri
coșate volburi, din cari una pustii în 27 
Maiu 1896 orașul St.-Louis, er în 7 Sept. 
1900 orașul Galveston aprope cu desăvîr- 
șire. Puterea acestora nu zace atât în iu- 
țela progresivă, cât mai mult în iuțela 
lor de rotațiune. Asemenea volburilor, ce 
se ivesc din vreme în vreme pe drumu
rile ndstre, observăm și la tornade o miș
care rotativă în jurul unei osii verticale 
seu piedișe și o a doua mișcare — a aces
tei osii însa-și, în sens orisontal, progre
sând întreg tornadul de la răsărit cătră 
apus, der mai ales în direcții determinate 
de condițiile barometrice și configurațiu- 
nea topică a locurilor respective.

Berghaus ne amintesce un tornad, 
care atinse insula Barbados în anul 1790 
și ținu două dile și două nopți. Puterea 
vântului fii atât de grdznică, încât din 11 
biserici și 2 capele abia mai rămaseră 
două; capitala Brudgetown fu nimicită 
aprdpe total, căci după vifor nu mai erau 
decât 30 de case. Castelul, bateria portu
lui, forturile, localul primăriei, temnița — 

tdte se dărîmară în decursul tornadului, 
perind la 3000 de omeni în furtună.

Un cas analog de pe insula Cuba ne 
amintesce căpitanul Wilson.

Fusese tocmai într’o societate ve
selă, la o „Hooienda", câte-va miluri de 
la Port del Principe. Se întorcea îndărăt 
pe ghicul seu (un fel de gondolă pentru 
plimbări pe mare) și în scurtă vreme, 
ajutat de matrozi ageri, putea debarca la 
fregata ancorată la 7 kilometri de la țărm. 
Bătea un vânt cald, încât feciorii îșî des- 
brăcară jachetele pentru a nu-i înfierbânta 
prea tare lucrul. Nori negri acoperiau ori- 
sonul cătră medă-ndpte. „Mânați sprinten 
ficiorilor, dise căpitanul, căoi ne apucă un 
tornad vrăjmaș".

In puține minute întunecară norii tot 
ceriul. Personalul ghicului mai observau 
conturele corăbiei, se mai vedeau și pe 
sine, der în scurtă vreme li-se apropia o 
negură desă, fiorosă.

Fără de a se simți nici un vânt re
marcabil, începu marea a se neliniști și 
căpitanul nu mai scia cum să îndrepte 
ghicul pentru a întâmpina cu succes tdte 
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sorului Heintze, care înainte de asta ou un 
an a provocat atât sânge rău în camera 
ungară. La diferitele adrese trimise auto
rităților nu s’a dat răspuns (Glossa prin
cipelui Bismarck: Deja în ordinul de la 3 
Februarie 1882 cătră prințul Reuss: „Cura 
nu s’a dat răspuns nicî la broșurile și 
apelurile trimise nouă de anî de ijile de 
cătră persone private"). Un profesor pote 
se vorbescă într’o societate forte multe, așa 
că nici dece miniștri nu pot lua răspun
derea pentru cele dise de el (Ilaritate), și 
chiar și guvernul ungar are de a face cu 
deputațî, cari nu se lasă a fi disciplinați 
în interesul statului. Numele lui Bunsen 
nu i-ar fi făcut d-lui ministru nici o im
presie, decă ar fi vădut din almanachul 
parlamentului, că numitul deputat este 
secretar al societății de ajutorare pentru 
Prusia de ost, membru în comitetul fun- 
dațiunei Victoria, vicepreședinte al fun- 
dațiunei „împăratul Wilhelm", membru în 
comitetul societății din Berlin pentru aju
torarea săracilor, membru în comitetul 
societății africane, membru în administra
ția „Asilului" din Berlin, vicepreședinte 
al societății pescarilor germani, preșe
dinte al societății pentru navigația pe 
fluvii, precum și al societății de economii 
pe rabat,—-ca să nu uităm că este membru 
onorar Ia societatea Gobden și este și de
putat. (Ilaritate sgomotdsă). Chiar și o 
personă mai talentată, de cât densul, abia 
ar fi capabilă a face ceva ispravă în tdte 
direcțiunile acestea. Gneisl, care în com
parație cu Bunsen vine într’o altă cate
gorie, în ce privesce talentul, aparține 
oratorilor er importanța lui în Reichstag 
nu este a se atribui judecății sale politice, 
ci cunoscințelor sale positive și ora
toriei lui. Noi privim cu regret la situația, 
în care este adus elementul german din Un
garia, inse nu putem interveni în favorul 
lor, cum nu putem interveni nici în pro
vinciile rusesci de pe litoralul mării de 
ost. In acestea din urmă nu putem inter
veni, fiind-că prin intervenția nostră am 
deteriora și mai mult situația, er în Un
garia nu putem interveni, fiind-că întări- 
rei și unității imperiului ungar îi atribu
im o așa de mare importanță politică, în 
cât față cu acesta, necesitățile inimei nos- 
tre rămân pe a doua linie. (S’autjim 1 S’a- 
udim.)

„Cumpănirea politică a lucrurilor ne-a 
adus la convingerea, că pe teritoriul co
ronei s. Stefan interesele maghiare și cele 
germane sunt inseparabile. Nu se pote 
dice însă același lucru despre interesele 
slave și cele maghiare. Trebue să susțin 
așa-der, că este mai mult o concepție pri
pită, de cât o concepție de bărbat de stat, 
decă în Ungaria sunt de părere, că ar fi 
obligați se trateze deopotrivă iote naționa
litățile nemaghiare și se pună pe Ger
mani în aceeași categorie cu Slavii și 
Valahii. Maghiarii și Germanii în Unga
ria sunt avisați unii la alții, nici una 

talazurile. Frică mortală cuprinse inimile 
tuturora. Matrozii șopteau și se rugau, 
Wilson abia mai avu presența de spirit 
să le grăidscă o vorbă de îmbărbătare, să 
le insufle curagiu și tărie. Zadarnică totă 
îmbărbătarea, căci de-odată porni vântul. 
Valurile se sverliau la drepta și la stânga, 
aruncând luntrea la înălțimi amețitore și 
cufundându-o de-a dreptul la abisuri în- 
fiorătdre, încât omenilor le părea, că nu 
cad, der că cineva luându-le razimul de 
sub denșii, în tot decursul căderei sboră 
liber în aer, pană când luntrea, isbită din 
nou de furia valurilor, îi lovia de gân- 
diai, că li-se rupe șira spinărei în ijece.

Ori-ce cârmuire a luntrei deveni im
posibilă în mânia tuturor sforțărilor estreme, 
ce puse personalul.

Dată barca de-a rotogolul, se audî 
un țipet groznic și scurt după aceea un 
al doilea: semn, că doi omeni fură sfă- 
șiați de pesci, de vreme ce între împre
jurări normale mateloții nu sbidră căcjând 
în apă.

Wilson se prinse instinctiv de o de- 
mijană, în care fusese rachiu, și ajutorat 
de avantagiul apei sărate, se pute ține

nicî alta însă din aceste două naționali
tăți nu este avisată la Slavi. La acești 
din urmă Ungaria, cu situația ei peninsu
lară, încunjurată de masse slave, nu va 

1 găsi razim sigur în potriva cotropirei 
slave.

„Pdte veți găsi prilegiQ D-vostră, care 
uitați, că d. Trefort a proclamat axioma 
tratării egale și care puneți acestă axiomă 
în contul altora, de cari vor fi destui, 
veți găsi prilegiil die, să-i comunicați d-lui 
ministru, că și noi avem belelele nostre 
cu doctrinarii, cari vreu se forțeze orga
nismul viu și variu al statului în nisce 
regule mechanice, și că noi ne-am deprins 
a da numirea de „Kreisrichterei" (concep
ție de judecător de ocol) unei asemenea 
ignorări a exigențelor politice și tăgade a 
ori cărui simț politic.

„In sfîrșit, vă rog, să repetați d-lui 
ministru asigurarea, că noi acum, ca și 
mai nainte ne vom abține de ori-ce critică 
contra măsurilor luate de guvernul ungar, 
chiar și în cașul, când acelea ar provoca 
displăcerea opiniei publice de la noi, pre
cum nu ne vom lăsa induși în erore în 
judecarea obiectivă a raporturilor dintre 
Ungaria și Germania nici prin aprecierile 
ostile, cari s’ar manifesta acolo contra 
nostră".

Dintr’un alt act al lui Bismarck 
cetit de Billow tot cu acestă ocasi- 
une se vede, că Bismarck aucjmd 
pe cale privată de o enunciațiune a 
lui Andrassy referitore la veleitățile 
imperiului german față cu Nemții 
din Austria, îl asigură pe ambasa
dorul din Viena că asemenea velei
tăți Germania n’are și că atât 
pentru Austria, cât și pentru Sașii 
din Transilvania urmeză politica ne- 
intervențiunei. Cu acestă ocasiune 
relevâză simpatia ce a avut’o în tot- 
dhuna Bismarck pentru influința în
dreptățită a părții translaitane a 
monarchiei austro-ungare.

Socialiștii și guvernul.
In ședința de Marți a dietei, depu

tatul baron Ivor Kaas (partidul poporal) a 
adresat ministrului-president Coloman Szell 
o interpelație privitore la uneltirile socia
liștilor. Interpelația a fost introdusă prin- 
tr’un lung discurs. în care br. Kaas a a- 
firmat cu dovedi, că conducătorul socialist 
Bokanyi Dezsd și alți doi soți ai săi sunt 
spionii poliției din Budapesta, cari primesc 
lefă lunară de câte 150 fl. Acesta a eșit 
la ivelă în 1898, când un Ziarist din pro
vincie a fost adus la Budapesta, ca prin 
conferirea unui post în ministeriuy să-i as
tupe gura și să nu mai fie incomod pen
tru guvern. In biroul de pressă de la pre- 
sidenția ministeriului nu se afla nici un 
loc vacant, și diaristul fu trimis la căpi- 

fără multă sforțare pe suprafața roărei. 
Iși păstra deci cumpătul audind vuetul și 
urletul viforului și aruncat fiind de valu
rile apei, cat ici, cât colo. După o vreme 
anumită,de grelejelipe, fiorose, audi trosnet 
de arbori, ropot de case prăbușite, din 
cari deduse imediat, că uraganul l’a îm
pins cătră țărmure. De odată se ivi un 
val afurisit, îl isbi de mal cu atâta furie, 
încât Wilson își pierdii consciința, de-abia 
fiind desmorțit hăt târdiu... de radele so- 
relui.

Se trezi cu durerile în dse pe un 
țărm năsipos și cu totul străin. Marea era 
liniștită de gândeai, că n’a fost în stare 
decât să legene o barcă ușoră. Dăr când 
se ridică și privi în drepta și în stânga, 
observă numai decât pustiirile grozave ce 
le făcuse. Jur împrejur erau sdroburî de 
năi și de luntri. Asemenea grindinei, vol
bura luase de-alatul insula pe o șirincă 
de șese milurî și rase totul din cale-i. 
Vile de petră, șoprone de scânduri și mori 
de lemne : totul se spulbera, cum se spul
beră pleva dinaintea vântdselor.

(Va urma.) 

tănatul poliției. Aici căpitanul suprem 
i-a spus:

„D-ta vei fi membrul poliției politice 
și vei primi 150 fl. lunar. Intră în redac
ția diarului „Magyarorszâg", decă va tre
bui chiar și fără plată, apoi îți vom spune, 
despre ce să ne dai informațiuni".

După cugetare de-o di diaristul a 
declarat șefului poliției, că nu primesce 
ofertul.

— De ce, (jise căpitanul, când noi 
avem și alt-fel de dineni?

Căpitanul suprem i-a arătat atunci 
chitanța unui fost deputat, apoi a conducă
torului socialist Bokanyi Dezso, și chitan
țele altor doi socialiști.

Cuvintele baronului Kaas au produs 
sensație în dietă și consternare pe băn
cile guvernamentale. Oratorul spune, că 
ceea-ce mai ales l’a îndemnat să facă 
aceste descoperiri, este rolul, ce l’au jucat 
socialiștii în evenimentele ultimelor d'le 
agitate. Oratorul se referă între altele la 
adunarea socialiștilor de Duminecă, în care 
s’a ațîțat contra averei, confesiunei și cla
sei. (Unde-s procurorii? — Culeg).

Drept aceea interpeleză pe ministru- 
president Szell, decă e aplecat a-și câș
tiga dovadă autentică despre aceea, că în 
adunarea socialiștilor s’a făcut agitație 
contra religiunei și bisericei, și decă prin 
acesta s’a păcătuit contra ordinei de stat, 
— si decă da, ce măsuri are de gând 
se îee f

Ministrul-president Col. Szell răs
punde, că nu scie ce s’a întâmplat la 1898, 
că ce fel de legături erau atunci între că
pitanul suprem și între conducătorii so
cialiști. Respinge însă bănuiela, că el ar 
ave legături cu socialiștii. Nu vră nicî să 
critice discursurile, ce s’au ținut la me- 
etingul socialiștilor. Va ceti însă vorbirile, 
așa precum îi vor fi presentate de orga
nele oficiale, și decă va fi necesar, are să 
facă disposiții.

Bartha Miklos spune, că social-de- 
mocrații au legături cu poliția, ei demon- 
streză în contra emblemelor naționale, 
sfâșie stindardul național maghiar, și se 
înroleză sub steg roșu. Socialiștii țin adu
nări, rostesc discursuri trădătdre de patrie, 
pe cari poliția le tipăresce în (jecl de mii de 
esemplare, făcendu-se ast-fel propagandă 
socialistă pe banii țării. Cei-ce n’au nici 
Dumnedeu, nici patrie, nici religie, trebue 
scoși afară din țeră.

Răspunsul ministrului Szell fu luat la 
cunoscință, și br. Kaas încă se declară 
mulțumit.

¥
Mai notăm, că șeful poliției din Bu

dapesta Rudnay publică o declarație în 
care afirmă, că cele ce le-a istorisit br. 
Kaas despre el și Rokanyi sunt lipsite de 
ori-ce temeiu și că poliția din Budapesta 
n’are servicii! de spioni politici. — In 
același timp publică și Rokanyi o decla
rație în care dice, că sunt calomnii afir
mările baronului Kaas, mai ales afirmarea, 
că ar căpăta 300 cor. lunar de la poliție.

Evenimentele din Balcani.
O telegramă din Constantinopol spune, 

că ambasadorul rus a comunicat Porții, că 
a fost încunosciințat de consulul rus din 
Pristina despre înțelegerea intervenită în
tre Albanesii din Lusica și Djacova, de a 
se opune contra acțiunei reformelor. Pdrta 
a asigurat din parte-i, că îndată ce timpul 
va fi favorabil, Schemzi-Pașa va porni cu 
10 batalidne din Anatolia contra Albane- 
silor, spre a procede, în cas de necesitate, 
contra lor, cu aceeași energie ca altă-dată 
Dervich Pașa.

Inspectorul general Hilmi-Pașa va 
pleca în curând la Mitrovița, Ippek și Dja
cova în scop de a liniști pe Albanesi. In 
cas când călătoria lui âr rămâne fără re- 
sultat, Pdrta pare firm decisă a înăbuși 
prin măsuri militare, din cele mai rigu- 
rdse, oposiția Albanesilor contra esecutării 
reformelor.

Diarele turcescl sunt informate, că au 
sosit aci cunoscutul Mufti din Prizrend 
Mahmet Emin Effendi și Riza Bey. Pro

babil, că sunt însărcinați cu vre-o misiune 
din partea oposițiunei albanese.

„Kolnische Zeitung" scrie, că după 
soirile cele mai nouă sosite din Macedo
nia, autoritățile lucrdză pe capete la intro
ducerea reformelor. Chiar și consulii ma
rilor puteri recunosc, că inspectorul general 
Hilmi-Pașa se devotezi cu trup și suflet 
misiunei sale și lucreză cu mult tact și 
pricepere. Hilmi-Pașa, după cum se spune, 
a reușit pănă într’atâta să potolescă pe 
Albanesi — cari se aprind ușor — încât 
nu mai e de temut din partea lor, că se 
vor deda la acte de violență, Situația in
spiră temeri numai din causa agitațiunei 
bandelor, cari nu mai înceteză și cari, după 
cum afirmă Turcii, e alimentată mereu din 
Bulgaria.

Telegrama mai observă, că e o ces- 
tiune de drept, ca să se lase Turciei mâna 
liberă, ca se procedere fără milă spre a 
înăbuși agitațiunile bandelor macedonene, 
încheiatul, telegrama reproșezi diarului 
„Le Temps“, că a sfătuit Grecia de a se 
uni cu populațiunile slave din Macedonia 
contra Turciei.

SC1R1LE D1LE1. y
■— 13 Martie v.

Bulow felicitat de studenții ma
ghiari. Tinerimea universitară maghiară 
din Budapesta a adresat (contelui Biilow 
o telegramă, în care își esprimă recunos- 
cința pentru cuvintele, ce le-a rostit în 
parlament în favorul Ungurilor.

Deputăție monstră la un fișpan. 
In diua de 24 Martie, după cum scriu 
foile maghiare, s’a presentat o deputăție 
de 1000 țărani la fișpanul Desy Zoltăn 
din Deșiu spre a-i mulțumi pentru aju
torul, ce l’a mijlocit pentru cei păgubiți 
de inundația Someșului.

Poliția din România. Regele a 
semnat decretul pentru noua mișcare, ce 
se va face în poliția generală a statului, 
în conformitate cu noua lege de organi- 
sare.

Sunt copiii ai statului? In desba- 
terea asupra congregațiunilor francese, 
raportorul Buisson a susținut, că „copiii 
nu aparțin părinților, ci statului'1'. Diarul 
„Figaro" persifleză în ultimul seu număr 
pe Buisson și observă ironic, că copiii 
sunt așader ai lui Combes, ai lui Jaurăs, 
ai ori-cărei adunări socialiste, cari pot să 
facă cu ei ce vor, — numai ai părinților 
nu sunt. Ceea-ce susține Buisson, — dice 
„F—o" — nu este decât un plagiat 
din Platon, care în Legile sale (c. VII) 
dice, că „copiii aparțin mai mult patriei, 
decât părinților". Deosebirea este numai, 
că doctrina lui Platon era logică,”•deărece 
în „Republica'1 sa proclamase comunitatea 
bărbaților și a femeilor, așa că părinții 
și copiii necunoscendu-se reciproc, nu se 
sciau care a cui e. In cele spuse de Buis
son însă nu este nicî o logică. „F--o" 
citeză mai multe articole din legile aduse 
de Ludovic XIV la 1685 și 1686 contra 
Hugenoților și arată, că legile de la 1903 
nu sunt, decât plagiarea acelor legi. In
teresantul articol e semnat de Jules Roche 
și se termină cu cuvintele reproduse în 
numărul nostru de eri.

Nou advocat. D-l Dr. Iuliu Coste a 
depus cu succes în diua de 24 Martie a. 
c. esamenul de advocat în Budapesta.

Un revoluționar macedonean la 
Ungheni- „Evenimentul" din Iași spune, 
că Marți a încercat ;să între în România 
prin punctul Ungheni revoluționarul ma
cedonean Ivan llof. Autoritățile de acolo 
însă au refusat să admită intrarea lui în 
țeră, deorece n’avea pe pașaport viza con
sulatului român din Odesa.

Asasinnl Străchinescăi a fost 
prins. Prefectura județului Ilfov a pus 
mâna pe un dre-care Dumitru Oojocaru, 
cate este autorul asasinatului din strada 
Teatrului. La interogatoriu a încercat la 
început să tăgăduescă, der a cedat în 
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urmă și a făcut mărturisiri complete. Co- 
joearu a povestit cu tote amănuntele, cum 
a săvârșit crima. La domiciliul asasinului 
s’a aflat îngropată în pământ, o cutie 
pătrată de tinichea, care fiind deschisă s’a 
găsit întrânsa 66,000 lei în bonuri, pe 
cari asasinul îi furase cu ocasia sevîrșirei 
crimei. Asasinul a fost depus la peni
tenciar.

Un învățător român din Macedonia 
asasinat. Se comunică din Damaș, că 
învățătorul român Mihail Hondrozom, a 
fost asasinat în diua de 17 Februarie de 
cătră un jandarm turc. Causa acestui asa
sinat este faptul, că învățătorul era să se 
căsătorescă în diua de 19 Februarie cu o 
fată, pe care jandarmul turc ținea cu ori-ce 
preț, să o răpescă și se-i fie consortă. 
Vestea acestui asasinat a indignat pe Ro
mânii din comunele vecine.

Inebunit de groză. In Olmiitz a 
fost esecutat d ’ele acestea asasinul Sen- 
tencik. La esecutare a asistat un public 
forte restrîns. Comerciantul Sadei prin 
multă stăruință a reușit se obțină un bi
let, însă spre nenorocirea lui, căci spân- 
<jurarea lui Sentencik avii o influință atât 
de sguduitore asupra lui, încât și-a perdut 
mințile și la eșire începu se sbiere, că el 
este asasinul și că prin urmare pe dânsul 
trebuia să-l spândure nu pe Sentencik.

Un desertor român, refugiat în 
Bulgaria, aparținând contingentului 1893, 
s’a presentat și el la depositul de recru
tare Ilfov spre ași regula posiția. Acest 
Român rătăcit, fiind de 10 ani refu
giat în Bulgaria, nu-și mai cundsce bine 
limba. El și-a făcut gospodărie în Bul
garia și pdrtă costum bulgăresc. Mulți 
desertori, grațiați prin înaltul decret regal, 
sunt ca acesta.

Un ttiare comerciant macedonean 
din Craiova a părăsit țera și a trecut în 
Bulgaria, unde cu propria- sa cheltuială a 
înarmat 50 de tineri macedoneni și a luat 
armamentul necesar și pentru alți 50 de 
dmenî, apoi punendu-se în fruntea bandei 
a trecut în Macedonia. Afară de acesta a 
mai dat representanților organisației in
terne revoluționare suma de lei 10,000.

Norocul unui romancier socialist. 
Maxim Gorki, romancierul realist, oare 
înainte de asta cu câțî-va ani lucra cu 
< ua și murea de fome. după cum se serie 
din St. Petersburg cu data de 20 Martie, 
și-a cumpărat o moșie pe Volga cu prețul 
de 750,000 franci.

Viile în România. După ultimile 
sciri sosite la ministerul de domenii se 
constată, că viitorea recoltă a viilor va fi 
cu desăvârșire compromisă. Vițele, cari 
n’au fost îngropate, au degerat peste ernă, 
er celor cari au fost îngropate și desgro- 
pate în ultimul timp, li-au degerat mu
gurii.

Teatru german. Mâne, Vineri, se va 
da pentru a doua oră rMonna Vanna“.

Fie-care scie, că semințele impreg
nate de napi ale lui Mauthner pentru nu
treț, dau cele mai bune rode, de aseme
nea ca semințe pentru grădini dau cele 
mai frumăse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru- 
mose flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositeie 
&ele mai mari și prețurile de tot eftine.

Luisa de Toscana.
I-se scrie din Lindau (jiarului „Die 

Z eit“ :
Svonurile despre sinuciderea prince- 

sei Luisa sunt absolut nefundate. Princesa 
e sănătosă, întru cât îi permite sarcina. 
Firesce, că sbuciumările și supărările ce 
li-a avut de când a fugit de la curtea din 
Dresda, i-au sdruncinat puțin moralul. Din 
veselia ei de altă-dată n’a rămas nici cea 
mai mică urmă. Principesa Luisa a deve
nit aprope taciturnă, vecinie tristă, dusă 
gândurilor. Totă ocupațiunea ei e concen
trată asupra musicei și cetirei. Preumblă
rile prescrise de medicul curții le face si
lită de mamă-sa. Se pote <jice, că princesa 
a devenit misantropă.

Marea ducesă Alice a promis fiicei 
sale la plecare, că va interveni la castelui 

Bartenstein pe lângă fiica ei de a doua, 
ca s’o primescă pe princesa la densa, după 
ce va nasce. Marea ducesă s’a convins, că 
ar fi periculos, față cu atitudinea încăpă
țînată a curții din Dresda, să lase pe prin- 
cesă singură său în societate streină, și de 
aceea se silesce a mijloci o apropiere între 
ea și întrega familie Toscană.

Manifestul regelui Saxoniei se consi
deră la curtea toscană ca o vexare inutilă 
a princesei. E adevărat, că ea a amenin
țat că va răspunde prin destăinuiri sensa- 
ționale de la curtea Saxoniei, în cas când 
s’ar da publicității motivele sentinței de 
divorț, der acesta n’a fost decât o simplă 
amenințare.

Marele duce se va întorce în cursul 
săptămânei viitdre. In ce se atinge de sus
pendarea drepturilor, ce le are o archidu- 
cesă austriacă, nu se va reveni asupra ei, 
din contră aceste drepturi se vor stinge 
în mod definitiv, îndată ce princesa va 
nasce. Se va recunosce însă în mod es- 
pres, că princesa are totă libertatea de a 
călători și a sta în tot cuprinsul Austriei,

„Tageblatt1* comentând proclamațiu- 
nea regelui George al Saxoniei, găsesce 
că păcătuesce printr’o lipsă a celei mai 
elementare politețe, când vine după di
vorțul, care a închis incidentul și atacă pe 
princesa Lui,sa, insultând’o în mod grosier 
și nepermis. Diarul în cestiune declară, că 
e de temut o agitație în Saxonia, căci cu 
greu s’ar pute restabili între popor și re
gele George încrederea ce a domnit când 
trăia răposatul rege Albert, fratele actua
lului rege.

WiHăsuHă publică.
Rugăm pe toți aceia, cari fie prin 

esprimarea condolențelor pe cale telegra
fică ori poștală, fie prin participare la în
mormântarea iubitului nostru fiu, soț și 
tată Traian Mețianuni-au adus mângăere, 
să binevoiescă a primi profundele ndstre 
mulțămiri pe acâstă cale.

Zernești, 13/26 Martie 1903.
Jalnica familie.

Academia Eomânâ
Sesiunea generală, din anul 1903.

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902--1903'
— Urmare. —

VI. Fonduri, donațiuni și legate.
Comisiunea financiară alesă în sesiu

nea generală trecută a cercetat situațiu- 
nea fondurilor Academiei și gestiunea fi
nanciară pe exercițiul budgetar 1 Iulie 
1901—31 Maiu 1902 er raportul ei i-se 
presintă odată cu acestă dare de semă.

Oomisiunile speciale ale fundațiuni- 
lor Adamachi, Otteteleșanu, Agarici și 
Tache Anastassiuaduc de asemenea la cu- 
noscință modul cum au fost administrate 
aceste fonduri și măsurile ce trebuesc 
luate pentru exercițiul budgetar viitor.

1. Fundațiunea Vasile Adamachi a 
avut prevădută în budgetul anului trecut 
pentru burse și cheltuieli de studiu suma 
de lei 75.000. Bursele au fost în număr 
de 33.

2. Institutul Otteteleșanu de la Măgurele 
urmeză a funcționa regulat sub neobo
sita priveghere si părintesca solicitudine 
a colegului nostru d-1 I. Kalinderu ; el con- 
tribue astfel la crescerea fetelor române, 
în sensul și după dorința fericitului fon
dator.

In sesiunea generală trecută s’a de
cis înființarea unui al șeselea an, în care 
absolventele a 5 clase să se ocupe numai 
cu lucrul manual.

In dilele de 23 și 24 Iunie s’a ținut 
examenele generale la institut, la cari au 
asistat din partea academiei d-nii: Dr. V. 
Babeș, C. Erbiceanu și Dr. C. Istrati, în 
presința d-lui I. Kalinderu. Colegul nos
tru d-1 Dr. V. Babeș, vădând progresele 
îmbucurătore ale acestui institut, a oferit 
suma de 150 lei, ca să se cumpere mate
rial necesar pentru confecționarea rufăriei 
fetelor din institut, er d-1 Kalinderu, care 
și-a făcut din bunul mers și conducerea 
acestui aședăment de educațiune una din 
cele mai seriose preocupațiuni ale sale, a 
dăruit 600 lei pentru a se cumpăra ele
velor câte un dar, de asemenea a mai tri
mis din partea Administrațiunei domeniu
lui coronei câte 40 exemplare din nr. 22 
—25, ultimele broșuri apărute în „biblio
teca populară14 a acesteia, pentru a se 
distribui elevelor din institut, școlarilor și 
locuitorilor de la Măgurele.

In Septemvrie în urma unui concurs 
] s’a primit o nouă serie de 18 eleve în 
acest institut.

3. In urma concursului ținut la Școla 
de agricultură „Ioan Costache Agarici*,  
din mbra grecilor (Vasluiu), s’a mai primit 
o serie de 10 elevi interni; fii de țăran, 
la începutul anului școlar. Anul acesta a 
eșit prima serie de absolvenți, cari și-au 
și găsit ocupațiune, cei mai mulți s’au dus 
pe la casele lor părintesc! și și-au înte
meiat câte o mică gospodărie, după în
drumarea și cunoscințele ce au căpătat 
în școlă.

4. Procesul pentru succesiunea răpo
satei Maria General I. Carp s’a judecat la 
25 Maiu 1902 înaintea curții de apel din 
Bucuresci, care a respins apelul moșteni
torilor de sânge. Decisiunea curții și sen
tința tribunalului s’au pus în executare, 
luându-se în stăpânire de cătră Academie 
moșia Oltenii. S’au ridicatsumele depuse la 
cassa de depuneri de sechestrul judiciar 
și s’a încassat parte din cheltuelile de ju
decată. A mai rămas de încassat un rest 
de venit de înainte de Oetomvrie 1896. 
Moștenitorii de sânge au făcut recurs în 
casație. La 13 Decemvrie anul trecut a 
fost prima înfățișare, der recursul a fost 
amânat spre a se judeca Ia 7 Martie 
curent.

5. Procesul pentru succesiunea Tache 
Petre Anastassiu, după cum sciți, s’a ju
decat anul trecut de cătră tribunalul din 
Tecuciu, care a respins reclamațiunea fă
cută în contra testamentului, adversarii 
academiei au făcut apel la curtea din Ga
lați, procesul în curstd anului a fost amâ
nat în două rânduri. După prima înfățișare 
d-1 Iancu P. Anastassiu și-a retras apelul, 
âr al celor-l’alți a rămas se fie judecat la 
24 Aprilie viitor.

("Va urma.)

y-LTlME SOIRI.
Constantinopol, 26 Martie. P6rta 

a presentat ambasadorului austro- 
ungai' și celui rusesc regulamentul 
general relativ la esecutarea refor
melor, precum și regulamentul finan
ciar al băncii otomane relativ la ser
viciul din cele trei vilaiete europene. 
Aceste regulamente nu se vor pu
blica. Cei doi ambasadori întrețin 
dese conferențe cu Porta cu privire 
la esecutarea reformelor.

Londra, 26 Martie. Indigenii din 
Antilele englese s’au răsculat. Tote 
palatele autorităților au fost incen
diate. Poporul s’a încercat se ardă 
de viu pe guvernator în palatul său, 
după-ce stropise palatul cu petrol. 
Bastimentele englese au debarcat 
șese sute de soldați.

Constantinopol, 26 Martie. Aprope 
de Podrische, în vilaetul Ueskueb, 
a fost o teribilă ciocnire între tru
pele turcesc! și o bandă bulgară. 
Banda a fugit, lăsând 12 morți și 
16 răniți. — Familia unui notabil 
turc din Prilep a fost măcelărită 
de revoluționarii bulgari. După-ce 
l’au mutilat pe șeful familiei, au 
tras în țepă pe femeia mamă.

Sofia, 26 Martie. Mihail o vsky, 
fostul președinte al comitetului ma
cedonean disolvat, a declarat la o 
adunare ținută aici, că se retrage 
din organisație.

Diverse.
Președintele Roosevelt despre si

nucideri. Președintele Statelor Unite d. 
Roosevelt într’o scrisore adresată unei 
domne din înalta societate din Wasington 
cu privire la sinuciderile prea numerăse 
ce se comit în fie-care an în America, dice 
între altele :

„Un bărbat seu o femeie, care nu 
simte nici o bucurie de tot ce omul are 
mai scump pe lumea acesta, de familie, 
de copii, pot să părăsescă acestă vieță 
și păstrez pentru ei simpatia cea mai 
adâncă, întocmai ca pentru un soldat 
care cade pe câmpul de luptă, la începu
tul declarărei de răsboiu.

„Un bărbat seu o femeie însă, care 
nu refusă căsătoria, cari au inima așa de 
rece, încât nu cunosc ce-i pasiunea, un 
creer așa de slab și de strîmb, încât nu 
pote încăpea dorința de a ave copii, acest 
fel de omeni sunt cu adevărat omorîtorii 
neinului lor și ar trebui să fie luați ca 

modele îngrozitore pentru celel’alte popore 
sănătose.

„O națiune în care bărbații n’au 
destulă energie, ca să întemeeze o vatră 
și să devie tată de copii, în care femeile 
nu sunt convinse, că cea mai mare vir
tute pentru o femeie este să fie soție și 
mamă, o astfel de națiune este în drept 
să fie îngrijată de viitorul eiu.

O scrisore a lui Tolstoi. Revista 
„Niva“ publică o scrisdre pe care ma
rele scriitor rus Tolstoy a adresat-o 
acum cât-va timp către W. Sinowjew. Vor
bind de credințele și religiunea budistă, 
Tolstoi cjice: „Viața este un vis. Viața 
nostră de astădi este un popas între viața 
dinainte și viața de apoi. Gât timp trăim, 
nu facem decât adunăm forțe pentru viața 
cea viitdre și adevărată, care este o con
tinuare a vieței din care am eșit. Viața 
nostră nu-I de cât un vis al vieței celei 
adevărate și duregă până pând eșțș între
ruptă de voia lui Dumnedeu. Nascerăâ 
și începutul lumei este cel mai frumos vis. 
Mortea este deșteptarea. O mdrte timpu
rie însemnă, că omul a avut un somn greu 
și nu s’a putut deștepta. Mdrtea unui bă
trân însemnă, că omul a avut un somn 
ușor și s’a deșteptat singur* 1.

Tolstoi este pe deplin convins, că 
după morte începe adevărata viață.

Aniversarea a 250-a a orașului 
New-York. — New-Yorkul va serba în 
curând a 250-a aniversare a existenței sale 
ca oraș. In anul 1653 a avut o populațir 
une de 1120 de locuitori, în 1800 de 60,000 
în 1903 de 3.600,000. In anul 1653 n’au 
existat de cât vre-o câteva șosele prdste 
pe insule, astădi New-Yorkul are căi și 
strade pe o întindere de 430 de mile 
dintre cari 365 mile pavate. In anul 1653 
nu erau în New-York de cât vreo trei 
cârciumi, astădi numără decimi de mii de 
localuri de consumație. Se vede cât de 
colo că civilisația a făcut progrese.

Literatură.
A apărut:

Dicționar portativ român-german- 
maghiar, compus de H. Schlandt profesor 
la gimnasiu. Editura H. Zeidner Brașov. 
Prețul 60 filer!. Tot "dicționarul nu este 
decât 100 pagini și e împărțit în trei părți: 
pentru Români, Germani și Maghiari. Se 
pdte cumpăra și separat fiecare cu câte 20 
fiilerî.

—„Baladepoporale*  de Avram Cor
cea. O broșură elegant tipărită de 137 pa
gini, conține o mulțime de poesii poporale, 
cari caracteriseză fantasia poetică a popo
rului nostru. Aceste poesii s’au cules de 
autor de la uu lăutar din Bănat cu nu
mele „Vincenție Micu“. Prețul Broșurei e 
1 cor. 60 bani plus 20 bani porto. Se pote 
procura de la tipografia A. Mureșianu, 
Brașov.

„Suppleoc Tibellus Valachoritm*,  
memoriul presentat împăratului Leopold II. 
de cătră episcopii Bob și Adamovici în 
numele poporului român din Transilvania 
la anul 1791. Textul original latinesc și 
alăturea de acesta traducerea românescă 
făcută de profesorul Dr. E. Ddtanu. Un 
esemplar broșat costă 1 coronă (-|- 5 b. 
porto).

— A apărut tomul I. din „Novele*  de 
Vasilie Ranta Buticescu. Broșura are 286 
pagini și conține istoridre frumose scrise 
într’un limbagiu plăcut. Prețul ei e 1 cor. 
60 bani plus 20 bani porto. Se pote pro
cura de la tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Sosiți în Brașov.
Pe (Jiua de 24 Martie n.

Europa: Pohl, Lukâcs, Haas, Dr. Hajos, 
Materni, Zuckermann, Erânyi, Pesta; Steiner, 
"Weltmann, Sândor, Kraut, Viena; Mandl, Reichen- 
berg; Tschek, Paris, Singer: Pârkâny; Gross, Sat- 
mariu; Schimek, Tușnad,

Bucuresci: Sand, Viena; Halasy, Mauth
ner, Roth, Bognâr, Pesta.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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9ela „Tipografia A. Mureșianu" 
din 32raș®v, 

se pot procura următârele cărți:
(La cărțile aici înșircte este a se mai adauge 

' e lângă portul postai arătat, încă 25 bani pentru 
ncomandație.)

„ Consider ațiuni istorice asupra 
asociațiunii poporelor și aplicațiunile 
lor la națiunea nostră*  de Ioan Clinciu pro
fesor iu Bucurescl. Prețul 2 cor. (-f- 10 baci 
porto.)

Cartea Șatenului, novele de Em. 
Părăeanu oor. 1 (pl. 5 b. por.)

„2n veltâre*  novele și impresii de 
Vlăhuță, cor. 1’25 (porto 10 b.)

„Amicul tinerimei“, Anul I. foife 
de ounoscințe folositore de prof. I. Moisțl- 
legat în păreți tari costă 5 cor. (por. 20 b.)

Povestea despre prințul Ahmed 
al Kamel sân Pribeagul îndrăgostit 
Tradusă de Dr. T. Prețul 60 b. (-|- 6 b. porto.

Buchetul, culegere de cântări bă 
trânescl și naționale de I. Pop Reteganul. 
Prețul 50 b. (cu porto 56 b.)

Logodnica contelui Stuart, poves
tire din vieța Românilor bihorenl, de L. 
Rudow-Suciu. 148 pag. 8°. Prețul. 1 cor. 
(-|- 10 b. porto.)

125 chiuituri de cari strigă fe
ciorii în joc, de 1. P. Reteganul. Pr. 24 b. 
ou porto 30 b.

Nopți de ernă novele pentru popor, 
de G»i>rtie Simu. Conține novele cu tendin
țe morale. Form. 4° 250 pag. Prețul cer. 
1.20 (cu posta cor. 1.30)

Optșaguri, cât cioplite, cât pilite și la 
lume împărțite, de 1. P. Re'egauul. Vre-o 
60 de poe-'ii glumețe. Pr. 80 b. (-]- p. 10 b.)

Schițe din Italia de Teodor Rule, 
prețul 2 cor. (-|- 20 b. porto).

Amintiri din Grecia de Teodor 
Bule-, prețul cer. 1.20 (plus 10 b. porto) 

Poesii poporale despre A^ram 
Ianou adunate șt publi'-ate de Simeon FI. 
Marian. Prețul 1 cor. (-]- 10 b. porto)

JHusa Someșană, poesii poporale din 
jurul Năsăudului, culese de Iuliu Bognariu. 
Prețul 50 b. (cu posta 56 b.)

Teoria dramei ou un tractat intro
ductiv despre frumos și artă de prof. Dr. 
Iosif Blaga. Prețul eordne 3.60 (plus 30 b. 
porto.)

Bracul, novelă de V. R. Butieesen. 
Are tendința de-a combate credința de
șartă. Prețul 20 baanl (cu porto 25 bani.)

Țiganii, schiță istorică, de 1. P. 
Reteganul. Prețul 1 cor.(-|-10 bani porto.)

Cuvinte de aur seu învățături înțelepte 
date de un părinte fiului seu. Din operile 
lui I. H. Campe, tradus in limba română 
de loan Scnea preot gr. cat. în Seplai. 
Cu permisiunea prea Veneratului Ordina- 
riat 1 cor. 60 b. plus 10 b. porto.

EscnrsiunT pe munții Țerei Bârsei și 
ai Făgărașului din punctul „La om“ de pe 
„Bucecl“ până dincolo de „Negoiul". Des 
coperirl, întregite cu schițe istorice despre 
Castelele și țera Făgărașului de I, Turcu, 
protonotar pensionat al comitetului Făgă
raș. Prețul 2 lei plus 10 b. porto.

Cartea Ilustrată pentru copii și oopile 
de George Simu. Acăstă broșură conține 
poesii istoriâre și morale spre escitarea 
gustului de cetit la copii. Prețul 50 bani 

56 b. porto.)
Trandafiri și Viorele Poesii poporale 

culese și ordinate de lean Pop Reteganul. 
Ediț. III. Prețul redus 60 bani (-J- 10 b. p.)

Versuri de dor, adunate din poeții 
român) de A. Prețul 50 bani (-[- 5 b. porto.)

Doi prinși în cursă, comediă într’un 
act de A. Kellner localisată de I. Em. Bo 
baucu. Prețul 24 bani (-}- 3 b. porto).

Dr. Iosif Frapporti prelucrată de loan 
Papiu. Prețul 60 bani plus 10 bani porto.

Dialogul Țiganului cu Sân-Petru la 
p6rta raiului șeu glume și petrecere de 
ajuns. Manual lucrat după biblia țîgănes1 ă 
de Aron Boca Velchereanu 50 bani plus 
5 b. p- rto.

Din trecutul Silvaniei. Legendă de Vic
tor Russu 2 cor. plus 10 b. porto.

Dinu Millan roman. Nenuica sfânt, 
de Const. Miile. Prețul 2 cor. plus 10 bani 
porto.

Feciorul Popei. Facerea Joiței. O dra
goste a veacului. Rochia Catiței. Amedeo 
Madini. Din viața tristă După natură. Ba
calaureatul, de Const. Miile. Prețul 2 cor. 
plus 10 b. porto.

Proba de foc. comedie într’un act după 
A. Cotzebue, localisată de Irina Sonea n. 
Bogdan 30 b. plus 10 b. porto.

Buna chiverniselă, carte pentru toți 
întocmită după ideilel ui Sam. Smiles de 
Theodor V. Păoățianu. 40 bani plus 5 b. 
porto.

Monologuri în versuri seria a 2-a după 
Auguste Vacqnerie, Eugene Mauuel, Uh
land, Emile Goudean, E. Grenet-Dancour 
și L. Rafisbonne, de Nicolae Țincu, 1 cor. 
plus 5 b. porto.

Istoria lui Stan Pățitul. Partea a Il-a. 
Femeia în versuri pentru popor de I. Tom. 
Tot an învățător, preț. 20 b. plus 3 b. prt.

Buchete de flori, culese din grădina 
limbei române pentru copil, fascicola III. 
de I. T. Totan, înv. Ed. I. Pr. 20 b. porto 5.

Poesii, de Bolintineanu. Bătăliile Ro
mânilor, II. Prețul 1 cor. (plus 10 b. porto.)

Juvenilia, prosă și versuri, de Sextil 
Puscariu. Prețul cor. 1.60, pl. 20 b. porto.

Opiniunea pubhcă, conferența ținută 
a Atheneul român de C. Dissescu la 27 
Februarie 1885 prețul 50 b. plus porto 5 
bani

îmbunătățirea stărei sătenilor de Gr. 
G. Pencescu, prețul 50 b. 5 b. porto.

Nu me uita! Colecțiune de versuri 
pentru oeasiunl funebrail. Aranjată priu 
N. F. Nearuțiu. Ediț. IV. Prețul 50 bani. 
(+ 5 b. p.)

Pribeag, ediția 1-ă de Ioan Iosif Sce- 
opul Preț. oor. 1. 50 b. pl. 10 b. pori.o.

Poesii de Ah A. Maoedonski. Preț. 
3 oor. pl. 20 b. porto.

Scriitori, cetitori și crit cT de N. Ră- 
dulescu-Niger 50 b. plus 5 b. porto.

Lira Sionului seu cântarea sărbători
lor de Aron Boca Velchereanu 50 b. plus 
10 b. porto.

Bocete ad-că Cântări la morți, adu
nate de 1. Pop-Reteganul. Prețul 80 bani. 
(+ 10 b. p.)

Cu vârful penei, scrieri satirico-humo- 
ristice de Antonin Pop 1 Cor plus 10 b. 
porto.

Poesii de Vasile Ranta Buticescu. 
Edițiunea „Amicului Famlliei“. Prețul 1 
cor. 20 b. plus 10 b. porto.

Umbre și lumini poesii de Em. Pă
răeanu, cor. 2'50 (porto 20 b.)

Asupra situațiunei, articoli și foișore de 
lonă A. Lăpedat. Preț. 40 b. pl. 10 b. porto)

Istoria legii noue scrisă de Dr. Victor 
Szmigelski. Tomul II: Isus ca preot. Cu 
aprobarea Prea veneratului Ordinariat me
tropolitan gr. cat. de Alba-lulia și Făgă
raș. Prețul 3 cor. 40 b. plus 20 b. porto.

lnfluința trancesă în România de Al. 
Xenopol profesor Ja universitatea din Iași 
Cu 50 b. 4~ 5. porto.

Românii Secelenî. Căușele decadenței 
lor economice și mjlocele de îndreptare. 
Disertațiune de Ioan I. Lăpădat. 30 bani 
plus 5 bani porto.

Trilby, roman în româuesce de Afin 
aela Tuscia. Prețul 2 oor plus 20 bani 
porto.

„Pe pragul mormântului*  de 
preotul G. Simu, oonține versuri funebrsle 
pentru popor și pentru inteligeuțl. Pr. 50 
bani (-|- 6 b. porto'.

Prosă și versuri, fabule de Gr. M. 
Alexandrescu prețul 30 b. plus 5 b. porto.

Cursul la bursa din Viena,
Din 24 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4%......................121.35
Renta de corone ung. 4% . . . 99.50
Impr. căii. fer. ung. în aur . 92,75
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.45
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare B’/^/o . • . 9410
Bonuri rurale croate-slavone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii.................... 200.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.50 
Renta de hârtie austr........................ 100.70
Renta de argint austr........................ 100.70
Renta de aur austr.............................121.70
Rente austr. 4°/0 de corâne . . 101,20
LosurI din 1860................................. 154.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 15.99
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 749.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 689.25 
NapoleondorI...................................... 19.09
Mărci imperiale germane . . . 117.05
London vista.............................  239.92'/2
Paris vista.......................................... 95.40
Note italiene..................................... 95.40

Cursul pieței Brașov.
Din 23 Martie n. 1903.

Bancnot rom. Oump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 71 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 71 19.08
Galbeni „ 11.20 71 11.30
Mărci germane „ 117.- 7? 111 08
Ruble Rusescl „ —.— 71 —.—
Lire turcesol „ 21.40 71

ROMÂNIA
Coxxetaxxtsu.

________ f

PUBLISAȚIUHE.

Caetul de sarcini pentru darea în concesiune a iluminatului orașului 
Constanța cu gaz și cu electricitate, seu cu ambele de-odată fiind apro
bat de Consiliul Technic Superior prin Jurnalul No. 28/903, și de D-l 
Ministru de Interne prin ordinele No. 2536 și 3554/903, se publică 
spre cunoscința generală că pentru darea acestei concesiuni pe o du
rată de 45 ani, se va ține, conform decisiunei Consiliului Comunal din 
ședința de la 26 Februarie a. c. licitațiune publică în cancelariile 
acestei Primării, strada Carol I Nr. 48, în diua de Luni in 28 
Aprilie (11 Maiu) 6rele 3 p. m. precis.

Licitațiunea se va ține cu oferte sigilate și în conformitate cu dis- 
posițiunile art. 68 — 79 din legea asupra Comptabilităței Generale a 
Statului. Supra oferte nu se primesc.

Concurenții, spre a fi admiși la licitațiune, vor depune la Casa de 
Depuneri și Consemnațium, seu la ori ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numerar seu în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (80.000) opt-deci mii lei, presentând recepisa de depunere odată 
cu oferta.

Concurenții mai sunt datori să presinte Primăriei certificate legali- 
sate în regulă, emanând de la autoritățile competinte din țera de ori
gine, er Societățile Statutele de organisarea lor, prin care să probeze 
că dispun de mijloce suficiente și de capacitatea de a întreprinde lu
crările ce fac obiectul acestui caet de sarcini.

Concurenții fără referințe seriose nu se admit.
Ofertele în plic sigilat vor fi depuse seu vor parveni la Primăria 

Constanta cel mai târdiu la data si ora fixată mai sus si vor fi adresate: î 1 1 1

Domnului primar*  al orașului Constanța
La Constanța 

(România;
ele vor purta mențiunea:

„ Ofertă pentru concesiunea iluminatului cu gaz seu cu electricitate, 
seu cu ambele de odată a orașului Constanta".

Ofertele primite la Primărie după ora și (țiua licitației, și cele care 
nu vor fi însoțite de recepisa constătătore de depunerea garanției, vor 
fi considerate ca nule și neavenite.

Comuna își reservă dreptul de a alege printre ofertele primite pen
tru iluminatul cu gaz seu cu electricitate, oferta pe care o va găsi cea 
mai convenabilă țiind semă nu numai de preț, ci și de avantagiile sis
temului oferit.

Caetul de sarcini se pote vede în cancelariile Primăriei orașului 
Constanța în tote dilele de lucru de la orele 8 —12 a. m. și de la 
2 — 6 p. m.

p. Primar, I. SĂNTU. Secretar, ST. DAN.
Nr. 803 45—1903 Februarie 27. 1—5,(907).

,*

*ICHT.

Săpunul cel mai bun și cu spor
și prin urmare și

cei mai ie ft i 11..

Nu conține ingrediențe streine vetămătdre.

Se pretutindeni 8* w♦_______ *
La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 

să fie numele „Schicht“ și una din mărcile sus indicate.
46 -00.(725),

1
^7" T S.

Prenumerațiile la „Gazeta Transilvaniei “ se pot face și re- 
înoi ori și când la 1-ma și 15 a fie-cărei luni.

Domnii abonenți să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc ca 
espedarea să li-se facă după stilul nou.

Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa lă
murit și să arete și posta ultimă. Admimstraț. „6az. Trans*.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


