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E ceva în aer.
De tot importune le sunt oposi- 

ționalilor maghiari tocmai în mo
mentele de față demonstrațiunile și 
turburările din capitala Croației. Cu 
atât mai mult le vin peste mână, 
cu cât nu se pote nega, că este o 
mare asemănare între ele și între 
demonstrațiile și turburările de stradă 
din capitala ungară.

Și aici și colo e vorba de ra
porturile de drept public. In Buda
pesta se demonstrbză în contra pac
tului dualist cu Austria și a dispo- 
sițiunilor lui relative Ia limba de 
comandă a armatei comune, în 
Agram mișcarea e îndreptată în con
tra pactului cu Ungaria seu, cum se 
mai c|ice, a Uniunei ungaro-croate, 
și în contra limbei maghiare, ce 
este impusă pe terenul financelor, 
al comunicațiunei, c’uu cuvânt ori 
unde se trateză de afaceri comune 
ungaro-croate.

Oposițiunea croată luptă de cjecl 
de ani în contra egemoniei ma
ghiare, pe care o vede manifestân- 
du-se prin folosirea limbei maghiare 
la instituțiunile așa numite comune 
ungaro-croate. Astăcjl deja au ajuns 
nisuințele contrare uniunei cu Un
garia pănă a cere separarea și în 
privința financiară etc., a Croației 
de Ungaria.

Demonstrațiunile ultime croate 
au dat espresiune și acestor nisuințe 
de separare,; care ârășl sunt așa cți" 
cend paralele cu nisuințele maghiare, 
ce țintesc ca Ungaria se se rupă cu 
totul de Austria.

Obiectul turburării croate din 
urmă au fost tablele cu inscripțiuni 
maghiare, de pe clădirea adminis- 
trațiunei drumurilor de fer reg. un
guresc!. De astă-dată afirmarea Croa
ților, cum-că dună lege, lângă in- 
scripțiunea maghiară avea să fie pusă 
și una în limba croată, este justifi

cată prin faptul, că din partea ma
ghiară s’a făcut cunoscut în mod 
oficios, că a fost o „disposițiune gre
șită și rău înțelesă11, după care pe 
acea clădire s’au pus numai table 
cu inscripțiunea maghiară.

Ore acesta „disposițiune greșită" 
se fi fost singura causă a demon- 
strațiunilor din urmă croate?

In parte va fi fost acestă causă 
dăr în fond rana e mult mai veche. 
Nu trebue de cât să ne aducem 
aminte de evenimentele din anii 
trecuțî, când, cum s’a întâmplat sub 
Banffy, au fost arse în piața din 
Agram emblema și stegul unguresc.

Este prin urmare vechiul anta
gonism dintre elementul croat și ma
ghiar, care la asemeni ocasiunl se 
dă pe față. Guvernul ungar și ofi
cioșii săi firesce caută se micșoreze 
importanța celor petrecute în Agram.

Insu-șî ministru-președinte Szell 
a răspuns la interpelația ce i-a adre- 
sat’o koșuthistul E. Barta cu mare 
cumpătare și spre marea ciudă a 
oposițiunei a făcut paralele între 
studenții din Budapesta și din Agram.

A dis Szell, că isvorele turbu- 
rărilor sunt greu a se dovedi, că o 
causă a lor este pbte, că par a fi 
în aer veleități seu înclinări de a 
face astfel de turburări.

Credem și noi, că e ceva în aer, 
precum arată faptele. Merg pdte 
ceva prea departe koșuthiștii, când 
esclamă în foile lor, că a reînviat 
vechea politică tradițională a Croa
ților, spiritul lui IelacicI, și că erăși 
„mâna Vienei" îi pune pe CroațI să 
se ridice în contra Maghiarilor, cari 
pretind armată maghiară indepen
dentă.

Piarul fracținnei Barabas crede, 
că Croații au fost mobilisați spre a 
înfrica pe Maghiari, vefiend aceștia 
cum sunt încunjurați de tote părțile de 
inimici.

Pote să esagereze numita foie 
în unele. In ce privesce însă cestiu- 
nea de amici și inimici spune nu
mai adevărul când semnalâză peri- 
culul, de care vorbesce.

Procesul de pressă al „Gazetei 
Transilvaniei". Redactorul făiei nostre 
d-1 Traian H. Pop a primit adi de la pre
ședintele Curții cu jurați din Târgu-Mure- 
șnlui însciințarea, că în diua de 6 Aprilie 
st. n. se va țină pertractarea finală în 
procesul de pressă, ce i-s’a intentat 
„Gazetei Transilvaniei*, pe motiv de „agi
tație contra naționalității", ce ar fi co- 
mis’o prin publicarea a două articole în 
Septemvrie 1902.

Armata și maghiarisarea. Colo- 
man Thaly a ținut în ședința de Vineri a 
dietei un lung discurs contra proiectelor 
militare. El a pretins limbă de comandă 
maghiară, „căci — dise — acesta ar fi 
un mijloc de maghiarisare"■

Ministrul de honvedî br. Geza Pe- 
jervâry i-a răspuns întrerupăndu-1:

— Maghiarisați prin școlă, ăr nu 
prin armată!

Pe cât de interesantă pretensiunea, 
pe atât de caracteristic răspunsul.

„Deutschs ZeituDg" și interpela- 
țiunilein cestiunea Evreilor din Ro
mânia. Marele organ social-creștin „Deu
tsche Zeitung* din Viena se ocupă în 
numărul seu de la 27 Martie la loc de 
fruntre cu interpelațiile lui Skedl (depu
tat din Bucovina) și Dr. Straucher, des
fășurate de curând în „Reichsrath", precum 
și cu aceea a lui Bernstein desfășurată în 
„Reichstag“-ul din Berlin. Estragem din 
energicul articol următorele:

Va se dică etă cestiunea Evreilor 
din România adusă din nou la ordinea 
dilei, și încă așa dicând cu forța: Căci în 
România lucrurile n’au eșit din marginile 
normale și obiective. Dreptul și prevederea 
politică sănetăsă își face acolo cursul re
gulat spre binele poporului și nu este 

de cât o impertinență fără păreche a pre
tinde, ca contele Goluchowski să se ames
tece în raporturile naturale și necesare 
de asanare a unui stat vecin și amic, 
pentru-ca lepra jidovăscă să fie cruțată. 
Adevărat, că și noi am fi mai bucuroși 
dăcă frontiera română ar fi deschisă pen
tru esportul porcilor din România și ar fi 
închisă pentru emigrarea jidovilor, der că 
în țera regelui Carol este la putere o 
politică socială favorabilă poporului, care 
elimineză paraziții și își apără propriul 
popor de exploatarea străinilor, acăsta 
nici nu o regretăm, nici nu o putem 
schimba. Cestiunea, dăcă Evreii sunt per
secutați în România a resolvat’o dealtmin- 
trea locțiitorul de primar I. G Bibicescu 
în discursul, ce l’a ținut în Octomvrie a. 
tr. Reproducem adî din acel discurs pen
tru d-nii Skedl, Straucher, Bernstein și 
soți următorele:

Aici „D. Z.“ reproduce din discursul 
d-lui Bibicescu pasagiul, unde se releveză 
crisa economică, care i-a silit pe mulți 
jidovi să iasă din țeră, dăr care pe Ro
mânii cari de 2000 ani în bine și rău au 
rămas neclintit lipiți de solul patriei, nu 
i-a putut îndemna să-și părăsescă țera. 
Emigrarea jidovilor însă s’a „compensat", 
dice d-1 Bibicescu, cu vârf și îndesat prin 
imigrarea altor jidovi mult mai număroși. 
cari cu tdte pretinsele persecuții au inva
dat în țeră, fiind-că aici tot e mai ușoră 
existența, de cât în alte părți.

„D. Z.“ termină apoi cu următorele 
cuvinte:

„Cuvintele simple ale lui Bibicescu 
răstdrnă înțelepciunea doctorului și a pro
fesorului, er plângerea jidovului Bernstein 
asupra sorții coreligionarilor săi arată nu
mai. cum sacrifică conducătorii socialde- 
mocrațî popdre și țări pe altarele semi
tice".

Complicații in Orient. Din Atena 
se anunță, că Regele și-a amânat călătoria 
hotărîtă la Copenhaga din causa compli- 
cațiunilor în Orient.

Un protest al Turciei. O scire 
din sorginte diplomatică din Constantino- 
pole semnaleză o seriosă încordare în re-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."Morte năpraznică.
Se te ferescă Dumnedeu de morte 

năpraznică.
Din catastrofele anilor din urmă mai 

ales două m’au înduioșat prin detailurile 
lor durerdse.

Una s’a întâmplat în Galiția într’o 
primăvară. Fuseseră ploi multe și inundații 
atunci. Un medic militar din Cernăuți se 
cunună într’o di, învită pe cei mai intimi 
la masă, și plecă împreună cu miresa în 
aceeași sără cu trenul la Viena. Ploua, 
tuna, fulgera, par-că era <jiua județului. 
Pîraele devenise torente. Unul din aceste 
pîraie submină podul ce trecea peste el, 
în cât nu mai putu suporta trenul și s’a 
rupt sub povara lui. Vagonul în care era 
tînera păreche rămase un moment sus
pendat, așa că medicul militar avu atâta 
timp să-șî arunce miresa pe ferestră. Se 
sară și el nu mai avu timp. Dimineța 
spuneau diarele, omenii au găsit miresa 
încă în vieță, der înebunită de durere și 
groză. Mirele a fost scos din ruinele va

gonului. In buzunarul tunicei s’a găsit in
tactă suma ce i-o dăduse socrul ca zestre.

A doua catastrofă cu un detail sfâ
șietor a fost deraiarea trenului întâmplată 
mai anul trecut pe o linie a căilor ferate 
române. Cu acel tren călătorea un loco
tenent cu numele Grigorescu, mi-se pare, 
— împreună cu tinăra sa nevastă și cu 
un copilaș. Pe tinera femeie o cunosceam 
din Focșani. Era o polonesă blondă, tip 
de frumusețe, și, cum am audit, locote
nentul o luase din dragoste. Dna Grigorescu 
eșise pe galeria vagonului. Aici a ajuns’o 
mortea năpraznică împreună cu copilașul 
seu, pe care îl ținea în brațe. Bărbatul a 
rămas în vieță, der, după cum spuneau 
(fiarele a înebunit.

Te impresioneză și te sguduie ase
menea catastrofe prin faptul, că vedl 
ruinându-se fericirea pămentăscă a unor 
ființe, ce se iubesc.

Atâta ură, atâta invidie, atâta patimă 
domnesce în societatea omenăscă, ăr iu
birea este de multe ori atât de interesată 
și egoistă, în cât vrând nevrend te îndu- 
ioșăză cașurile unde vedi, că iubirea d’a- 
bia încolțită se sdrobesce a^a de brusc.

** *

Tdtă lumea se teme de catastrofe și 
de morte năpraznică nimeni însă nu este 
asigurat contra morții năpraznice.

Dilele trecute cetiam într’o f<5ie din 
Viena* următărea scire:

A înghițit un (legetar. Erî după amiadl 
băiatul unui vizitiu cu numele Fr. Kernmann a 
înghițit un degetar, în locuința păriutescă, Schiff- 
miihlenstrasse nr. 53. Băiatul, care era în etate 
de un an, a murit înainte de a fi sosit medicul.

Copiii la etatea de un an tot pe ce 
pot pune mâna, duc la gură, indiferent, 
decă e bun de mâncat seu nu. Nevasta 
vizitiului, ocupată cu cusutul vr’unei haine 
lăsându-și un moment băiatul singur, 
acesta pune mânuța pe degetarul de pe 
masă și mdre de mdrte năpraznică prin 
înghițirea unui degetar.

M’a emoționat sortea mititelului 
nemț din Viena, de ore ce când eram și 
eu în etatea lui, puțin a lipsit să nu mor 
și eu înghițind un degetar. îmi spunea 
mama, că vădendu-mă roșu-vânăt și aprope 
perdut, plecase să sară în apă. La portă 
însă i-a dat Dumnezeu un gând bun, și 
îritorcendu-se, mi-a turnat câte-va picături 
die lapte în gură și mi-se pare că mi-a 
dat și un pumn în cefă, er degetarul a 
sărit cât colo... Astfel am fost salvat și 

eu și mama spre bucuria celorlalți copii, 
și acuma pot dice și spre bucuria mea, 
căci ce înțelegeam eu din vieță, decă mu- 
riam într’o etate, când nici nu aveam 
consciință că mor....

Der mortea îl pândesce pe om la 
tote răspântiile, și astfel s’a întâmplat, că 
am mai fost încă de câte-va ori în pri
mejdie, când îngerul morții m’a atins de 
aprdpe cu aripile sale.

Cetitorii vor fi așteptând acum, să 
le povestesc cum era să mă înec cu vr’un 
os de pesce, dăr se înșală. Primejdiile de 
morte năpraznică, de cari am fost ame
nințat erau de altă natură și nici nu le 
pot istorisi astătji din causa lipsei de spa
țiu. Fiind-că e vorba însă de os de pesce 
voiu istorisi, cum era să se înece cu un 
os de pesce un proprietar din apropierea 
satului nostru:

Era pe la blagoveștenie și pescari 
din sat adusese la curte o covată de 
pesci. Se făcuse din ei o ciorbă gustbsă.

Nu sciu cum s’a- întâmplat însă, că 
proprietarul, deși în vieța lui mult pesce 
mâncase, fără să i-se fi întâmplat ceva, 
de astă-dată i-s'a oprit un os în gât și nu 
vrea să iasă de-acolo cu toți pumnii, ce-i 
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lațiunile dintre Portă și guvernul bulgar. 
Comisarul otoman la Sofia a remis minis
trului de esterne bulgar o notă energică 
în care formuleză mai multe capete de 1 
acusațiune.

Bulgaria — spune protestul Porții 
— dă dovadă de o manifestă rea credință 
în reprimarea agitațiunei comitetelor. Gra
ție complicității guvernului bulgar, nume
rose bande se constituesc dilnic trecând 
frontiera, ca se mărescă contingentul re
voluționar din Macedonia. Tot relei cre
dințe a guvernului principatului se dato- 
resce că emisarii comitetelor pot trece 
prin contrabandă în Macedonia manifeste 
incendiare, menite să surescite spiritele 
în populațiunea creștină.

Nota-protest termină somând guver
nul din Sofia, să ia o atitudine serifisă și 
să-și țină cu lealitate promisiunile de re
presiune a mișcărei revoluționare, pe în- 
su-și teritoriul Bulgariei.

Demonstrație anti-magliiară 
in Agram.

In capitala Croației au fost Vineri 
mari demonstrațiuni cu caracter pronunțat 
antimaghiar.

Vineri după amiadi mai multe sute 
de studenți s’au dus la palatul căilor fe
rate maghiare și au bombardat cu pietrii 
tfite ferestrile edificiului, apoi au rupt și 
au sfărîmat în bucăți tablele cu inscripții 
maghiare. De aici studenții însoțiți de un 
mare număr de public s’au dus în piața 
Jelacici, care era ocupată de polițiști. Aici 
au înscenat o nouă demonstrație contra 
Ungariei și a Maghiarilor, în contra Banu
lui și a membrilor guvernului provincial. 
Dinaintea statuei lui Jelacici au cântat 
imnul croat, apoi s’au dus în strada llipa, 
fără ca poliția să fi putut înfrâna de
monstrația.

Scenele turbulente s’au repetat sera 
Ia orele 9. O mulțime colosală de lume 
s’a postat dinaintea palatului poștei, bom- 
bardându-1 cu pietri. Au rupt emblema 
maghiară și au sfărîmat’o. De aici au ple
cat firășî la palatul căilor ferate ungare, 
începând să manifeste din nou contra Ma
ghiarilor. Be la firele 10 demonstrația luă 
caracter primejdios. In stradele principale 
au sdrobit felinarele, așa încât un mare 
întunerec se făcu. Stradele erau înțesate 
de public demonstrant, care striga neîn
trerupt: Pieră Maghiarii! Pe unde au tre
cut, ca un torent, au sdrobit ferestrile ca
selor. Un vehement atac cu bolovani au 
îndreptat contra redacției (jiarului oficios 
„Narodnie Novine". Tfite ferestrile clădi- 
rei le-au spart, vrând se dărîme însăși clă
direa. Atunci a intervenit miliția și poli
țiștii. O mare învălmășală se produse și 
mulți fură răniți de ambele părți. S’au fă
cut numerose arestări. Unul din demons- 

trăgea la cefă cocona. Doctorul la dis
tanță de vr’o 30 de chilometri, pănă vine, 
proprietarul pote s’a dus pe cea-laltă 
lume. Ce era de făcut?

Pe lângă casa lui trăia o femeie bă
trână cu "numele Firona, cam mucalită 
de felul ei și care se ocupa și cu des
cântatul.

De câte-ori n’au vindecat babele 
bdle, pe cari doctorii nu le-au putut vin
deca. Cine scie, pote Firona va ave vr’un 
descântec pentru înecatul cu os de pesce.

Așa s’a gândit cocfina boierului și 
repede trimite după Firona.

Cât era însă Firona de înțeleptă, și 
câte descântece sciea ea pentru deochiu, 
pentru dragoste, pentru laptele de la vacî, 
pentru durere de inimă și pentru alte 
pacoste mici și marî, ce pot să-l ajungă 
pe om și animal, — pentru înecatul cu os 
de pesce nu scia nimica.

Firona însă nu șî-a perdut rostul și 
își dise: Decă nu sein vr’un descân
tec pentru osul de pesce, ce s’a oprit în 
gâtul domnului, atunci am să fac eu unul 
și s’a dus la curte.

Când a sosit Firona, domnul abia 
mai putea răsufla. Firona se apropie de 

tranți a descărcat un revolver asupra unui 
comisar de poliție.

Interesant este, că studenții au întrat 
sera prin prăvălii și au pretins îndepărta
rea tablelor cu inscripții germane. Cei mai 
mulți comercianți au împlinit pretensiu- 
nile studenților.

Când demonstranții bombardau fe
restrile palatului căilor ferate ungare și 
palatui poștei, ei strigau neîntrerupt; Jos 
căile ferate maghiare! Trăescă Croația! 
Trăescă armata croată!

Liniștea abia s’a putut restabili pe 
la orele 11 din nopte.

„Agramer Zeitung44 scrie, că depu
tății Frank, StarcevicI și Amicici au adre
sat o scrisore direcțiunei căilor ferate din 
Agram, în care pretind, ca cu considerare 
la disposițiunile pactului ungaro-croat, să 
înlocuescă tablele, cu table având inscrip
ții croațesci și maghiare, cari corăspund 
legii.

*

fn ședința de Sâmbătă a dietei un
gare, deputatul Barta Odon a adresat mi- 
nistrului-presioent Szell o interpelație în- 
trebându-1, decă are cunoscință de cele 
ce s’au petrecut în Agram, unde s’a insul
tat emblemele statului ungar, și că ce mă
suri are de gând să iee, ca să se pedep- 
sescă tendințele de descompunere a sta
tului, ce mereu se ivesc pe teritoriul sta
tului ungar.

Col. Szell a răspuns, că n’are infor- 
mațiunî esacte despre evenimentele din 
Agram. Decă însă lucrurile stau în adevăr 
așa cum a spus Barta, insultele se vor 
pedepsi și se vor lua măsuri, ca pe viitor 
să nu se mai întâmple astfel de lucruri. 
Causa demonstrațiilor o află în aceea, că 
adi turburările sunt la ordinea dilei. Decă 
cei din Budapesta demonstrfiză, e firesc 
ca și cei din Agram să se misce.Manifestația tinerimei>

universitare contra proiectelor militare.

Miercuri în diua de 1 Aprilie (1 Apr.!) 
tinerimea universitară maghiară din tfită 
țera va face, după-cum scrie „M-g“, o ma
nifestație imposantă contra proiectelor mi
litare. Tinerimea din Budapesta va primi 
cu mari ovațiuni deputațiunile studenților 
din provincie. Din sînul tinerimei se va 
alege o comisiune, care sub conducerea 
deputatului Hollo Lajos se va presenta 
președintelui camerei d-1 conte Apponyi, 
căruia îi va preda o petiție. După acesta 
se va aranja o demonstrațiune pe diferite 
strădi și în sfîrșit se va da un mare 
banchet.

Același diar își esprimă indignarea 
față cu elementele vechi ale partidului 
liberal, cari sunt scandalisate, că preșe
dintele camerei stă în vorbă cu nisce im
berbi, cari ar trebui să-și vadă de carte 

dânsul, îl apucă cu o mână de mâna 
stângă, er cu cea-laltă făcând la cruci în 
palma Domnului, cuvântă așa:

La Firona-i trebue fărină, 
La Firona-i trebue slănină, 
La Firona-i trebue o perină, 
Firona n’are nici o ciulină. 
In post îi bună șl-o măslină 
La Firona-i trebue o găină. 
Și-i mai trebue ș’un cocoș 
Să-l ducă acasă la moș.

Ori-cât de încet a pronunțat Firona 
descântecul său improvisat, Domnul totuși 
l’a audit și l’a umflat un rîs așa de straș
nic, încât osul de pesce a sărit la o dis
tanță de câți-va pași.

Nu seim, ce resultate o fi obținut 
Firona cu cele-lalte descântece ale sale, 
cu acesta însă a reușit pe deplin. Și dom
nul i-a dat apoi și fărină și slănină și tot 
ce pomenise ea în descântec, afară de 
măsline, care nu se găsiau pe acolo.

Nicî-odată Firona n’a avut de Pascî 
atâta belșug în casă, ca atunci.

Și istoria asta e adevărată.
Decă nu credeți, întrebați pe fimenii 

din Restocî.
(Va urma.) 

în loc se demonstreze. Acei vechi liberali 
își dau vânt scandalisării lor în „N. Fr. Pr.u, 
care în ultimul său număr atacă vehement 
pe contele Apponyi. ’Scandalisarea acesta 
însă este pripită, fiind-că lui Apponyi nioi 
prin gând nu i-a trecut să primfiscă în- 
trega tinerime, ci numai o deputăție mai 
restrînsă.

Etă acum și articolul lui „N. Fr. Pr“. 
la care se referă „M-g44 :

„Diarul „M-g44 publică soirea invero- 
similă, că președintele camerei, contele 
Albert Apponyi, a însciințat pe studenți. 
că Miercurea viitfire va primi studențimea 
cu cea mai mare plăcere în localul ca
merei. Primind acestă însciințare, studen
ții din Budapesta s’au adresat universita
rilor din Clușiu, învitându-i a-se alătura 
și dânșii mișcării, pentru-ca demonstrațiu- 
nea să fie cu atât mai imposantă. Studen
ții se vor duce la președintele Camerei, 
nu dâră spre a-se plânge contra poliției, 
ci spre a protesta contra proiectelor mi
litare și a preda o petiție. Decă scirea 
aefista s’ar adeveri, — ar trebui să ne 
punem întrebarea ffirte seriosă, fire pre
ședintele scie ce face când declară, că 
primesce studenții? Decă primirile deputa- 
țiunilor monstre, ce s’au făcut pănă acuma 
și cari au avut un caracter demonstrativ, 
au dat de bănuit, cu atât mai vîrtos tre
bue condamnată primirea studenților, ce 
urmăresce scopuri pronunțate politice și 
care primire este incompatibilă cu demni
tatea unui președinte al Camerei. Hotărî- 
rea lui Apponyi, de a-se da așa cu trup 
cu suflet demonstrațiunilor de stradă, nu 
va rămână fără resens în cercurile par
lamentare44.

Din Bistriță. In fliua de 20 Martie 
s’a ținut în Bistriță congregațiunea estra- 
ordinară a comitatului, în care între altele 
s’a discutat chestiunea înființării unui diar 
al comitatului. Asupra acestui punct cetim 
în „Rev. Bistriței44 următorele:

Din partea Românilor s’a presentat 
o propunere, ca foia oficială se se redac
teze în tfite trei limbile protocolare ale 
comitatului, er pentru studiarea acestei 
chestiuni să se delege o comisiune de 5 
sub președința vicecomitelui. Propunerea 
a fost motivată de d-1 Dr. Ciuta.

Cornițele suprem a răspuns, că pro
punerea acesta e în contradicție cu ordinul 
ministrului, care spune, că foia oficială 
are să se redacteze în limba statului, prin 
urmare e fără substrat și ar pute nici se 
nu o admită la desbatere. Dr. Tripon re- 
flecteză la chestia juridică, că din textul 
ordinațiunei ministeriale nu resultă, că foia 
oficială trebue să se redacteze numai în 
limba statului. O disposiție prohibitivă, 
care ar interdice redactarea și în limbile 
protocolare ale comitatului nu există. Dr. 
Onișor motiveză propunerea din punct de 
vedere utilitar: Dâcă e vorba se punem 
o nouă sarcină pe comitat cu acâstă ffiie, 
apoi trebue să fie astfel făcută, ca să pfită 
profita de ea locuitorii comitatului. Fiind 
redactată numai în limba statului, n’ar 
putâ-o ceti decât funcționarii, er massa 
mare a poporațiunei comitatului, care vor- 
besce limba română și germână, n’ar în- 
țelege-o și n’ar pute ca să urmeze ordi
nele, cari se vor publica în acestă foie. 
Din partea Sașilor susține acestă propu
nere preotul Carl Muller. Propunerea Ro
mânilor sprijinită și de Sași a întrunit 
majoritatea. In comisiunea de studiare s’au 
ales: F. Krammer, Mtiller, Domide, Onișor, 
Balăzs. — Cornițele suprem a anunțat re
curs contra acestei hotărîri.

De la Academie. Vineri la ore
le 1 p. m., Academia a ținut ședință 
publică sub președinția d-lui I. K a- 
lenderu. Domnul Gr. Tocilescu, a co
municat Academiei mulțumirile d-lui Dr. 
O. Hirschfeld din Berlin, asistentul lui 
Momsen, pentru felicitările pe cari Aca
demia le transmisese cu ocasiunea celei 
de a 60-a aniversare a d-sale. D-1 At. Ma
rinescu, a vorbit despre „Articol și decli- 
națiune", spuind că unitatea limbei și or
tografiei nu se pfite obține, decât prin 
gramatică. D-l Dr. Belix, a continuat cu 
cetirea studiului d-sale asupra higienei și 
edneațiunei școlare, și în special despre 

educația fisică și intelectuală a fetelor. 
D-sa a arătat, că și poporele cele mai vechi 
s’au ocupat de educația fisică a fetelor și 
că qu s’a obținut desevîrșirea educației 
fisice decât în secolul XIV. A făcut apoi 
istoricul șcfilelor de fete din România. 
Referinduse la date statistice, d-sa con
stată că sunt destule fete culte. Idealul 
fetelor n’ar trebui să fie studiile superiore, 
ci șcfilele de menagiu și profesionale, căci 
crescând numărul studentelor, ar fi un 
pericol pentru bunul mers al populației, 
împuținându-se căsătoriile. D-1 Dr. Felix 
spune, că învățământul primar se se în
tindă mai mult la sate. Vorbesce apoi 
despre folosul gimnasticei și al jocurilor 
școlare. Ședința s’a ridicat la firele 4.

Asociaținne de ofițeri revoluțio
nari în Rusia. Poliția din Petersburg a 
descoperit sediul unei vaste asociațiuni 
de ofițeri revoluționari, cu ramificațiunl 
în principalele garnisone din imperiu. In- 
tr'un manifest al acestei asociațiuni se 
face apel la toți ofițerii ruși să se asocieze 
la opera de liberare a poporului. „Să ne 
unim cu toți aceia, cari cer lumină și li
bertate, cu poporul, care vre Constitu- 
țiune. Nu trebue se mai sdrobim poporul 
sub copitele cailor noștri44. Ofițerii Vasiloff 
și Grigorieff arestați în Petersburg se află 
închiși în fortăreța Sf. Petru și Pavel. La 
Kiew au fost arestați mulți ofițeri și im
piegat! de la statul-major.

Principele Ferdinand la Botoșani. 
Vineri dimin. principele moștenitor român 
a sosit în Botoșani cu trenul expres pentru 
inspectarea cavaleriei. Gara era frumos 
împodobită cu tricoloruri și verdețuri. O 
companie de vânători, cu musica în frunte, 
a dat onorurile militare. Primarul orașului 
d-1 Ed. Ulle, încunjurat de consiliul co
munal a presentat A. S. Regale tradițio
nala pâne și sare, urându-i bună venire. 
De pe peron A. S. R. a trecut în sala de 
recepție, unde s’au făcut presentările ofi
ciale. De lagară cortegiul princiar s’a dus 
direct la catedrală, unde s’a oficiat un 
Te-Deum. De aici cortegiul a pornit ia 
casa d-lui Ulle, unde este găzduit princi
pele. De la ora 111/2 pănă la ora 1 prin
cipele a inspectat regimentul 8 călărași. 
La ora l’/4 a luat masa la cercul militar, 
cu toți ofițerii din garnisonă. La ora 2*/2 
s’a reîntors la casarmă unde a continuat 
cu examinarea ofițerilor. Sera a avut loc 
în aula liceului Laurian, banchetul dat în 
onfirea Alteței Sale, de primăria orașului. 
Inspecțiile au continuat Sâmbătă dim.

„Căușele adevărate ale emigra- 
țiunei Evreilor din România.14 Diarul 
„B. L.“ din localitate sub titlul de mai 
sus publică o pretinsă declarațiune a unui 
politician român, care semneză cu literile 
R. J. și care făcând cunoscință cu un re
dactor al numitului diar i-â" prejmis, că-i 
va trimite în scris părerile asupra emi- 
grațiunei. „Politicianul român (?)“ cu data 
de Bucuresci 27 Martie adreseză lui „Br. 
L.u o scrisore, în care vorbesce de „pri
gonirea Evreilor44, de „politică sinucigașă4* 
etc. — Declarațiunea acesta fiind identică 
din cuvent în cuvânt cu motivarea lui 
Skedl din „Reichsratul44 din Viena, nu e 
decât firesc, să ne esprimăm îndoiala, că 
enunciațiunile publicate în „Br. L.44 ar 
pută fi făcute de un politician, și încă 
român...

Accidentul împărătesei germane. 
Imperătesa Augusta Victoria eșind Vine
rea trecută cu împăratul la călărit în Grune- 
wald, calul i-s’a împedecat într’o rădăcină 
și împărătesa a cădut la păment, perdân- 
du-și consciința. împăratul a sărit numai 
de cât în ajutorul soției sale, care a fost 
apoi transportată în castelul împărătesc 
din Grunewald, unde medicii au constatat 
că și-a rupt antebrațul d’asupra încheie- 
turei. Brațul a fost visitat cu razele Ront- 
gen și s’a constatat, că nu sunt complica- 
țiunl, așa că în dece dile împărătesa va fi 
vindecată.

In fotă România esistă 241 cantine 
școlare cu un capital de 119.219 lei; 1476 
grădini școlare, dintre oari se cultivă sis
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tematic 1072. Mai sunt 729 biblioteci ru
rale și 280 școli de adulți, frecventate de 
11,934 adulți.

Arestarea unui anarchist în Roma. 
Pilele acestea fu arestat în Roma un anar
chist cu numele Gotz din Rusia, bănuit că 
ar fi fost în complicitate cu Balmașev la 
asasinarea ministrului de interne Sipjagin. 
După cum scrie „Tribuna* din Neapole 
arestatul este student în etate de 25 ani. 
jidov și milionar. El a protestat energic, 
când fu arestat, declarând, că densul este 
socialist, însă nu anarchist. Documentele 
importante, ce s’au sesisat la densul, au 
fost înaintate ministrului de interne italian.

Accidentul unui medic. Medicul 
din Măieruș Petru Windt, ca vânător pa
sionat ce era a pus se facă o cursă în 
pădure prin care să se împusce porcul 
sălbatic, ce s’ar apropia de ea. Pădurarul 
Szedlacsek însă n’a luat precauțiunile ne
cesare la facerea cursei, așa că însuși 
medicul a cădut jertfă. Proiectilul i-a 
perforat un picior, pe care a trebuit se-1 
amputeze în spitalul din Sighișora. Pădu
rarul a fost dat în judecată pentru negli- 
gență și tribunalul din Brașov l’a con
damnat alaltăeri la o lună închisore.

Pentru biblioteca societății „Vul
turul" din Pittsburg a mai donat d-1 
Dr. Petru Barbu din Caransebeș cartea 
scrisă de d-sa și întitulată : „Isus Christos* 
cu cuvintele sfintei scripturi.

Regele Spaniei a fost visitat de 
medici dilele acestea. Consiliul medicilor 
a aflat, că regele are predisposiție pentru 
tuberculosă. In urma acesta i-s’a ordonat 
liniștea cea mai desăvîrșită și o climă 
blândă maritimă.

Un valiu atacat de Albanesi. Din 
Monastir se confirmă soirea, că palatul va- 
liului din Cossovo a fost asediat de o 
bandă puternică de Albanesi. însuși va- 
liul, Hazis-Mechmed, a fost grav rănit de 
rebeli. Sultanul a ordonat telegrafic la doi 
medici specialiști din Salonic să plece la 
Cossovo, pentru a da ajutăre rănitului.

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 frumdse zarzavaturi și din semințele 
de flori ale lui Mauthner ies cele mai fru- 
mdse flori. Cu un cuvânt, semințele lui 
Mauthner sunt cele mai bune, depositele 
cele mai mari și prețurile de tot eftine.

Soiri locale.
Comitetul parochial al bisericei gr. 

or. române din Cetate s’a reales erî pe 
terminul reglementar de trei ani. Au fost 
aleși următorii domni: Dr. G. iBaiulescu, 
Andreii! Bârseanu, Ioan Bidu, Dr. loan 
Bunea, Nic. Dușoiu, Dr. I. Moșoiu, loan 
Popea, Victor Popescu, G. B. Popp, Eug. 
Precnp, loan Socaciu. Epitrop 1: N. P. 
'Petrescu, Epitrop II: Dr. Iosif Blaga. — 
Aceștia sunt tot-odată și membri ai dele- 
gațiunilor școlare. Suplențiin comitet: Pa
vel Percea, I. Burduloiu, N. Bărbuceanu, 
G. Savu.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au intrat: de la d-I Pomp. 
Ban în amintirea răposatului Nic. G. Ere- 
mias cor. 5, de la „Julia* institui de cre
dit și econ. în Alba Iulia 100 cor., de la 
„Silvania“ institut de credit și econ. în 
Șimleu 30 cor. Primescă marinimoșii do
natori cele mai căldurose mulțămite. — 
Direcțiunea scotelor medii gr. or. române.

Consultațiuni medicale dă de adi 
înainte d-1 Dr. August Lemenvi de la 
12 păuă la 2 dre din <ji (strada Hirscher.)

Teatru german. Mâne Marți se va 
representa mult interesanta operă de re
numitul compositor I. Offenbach „Hoff
mann's Erzelungen* în 3 acte cu un pro
log și epilog.

Comunitatea de avere.
Adunarea ordinară de primăvară a 

representanței comunităței de avere a fos
tului regiment canfiiniar româno-banațean 
se va țină în Caransebeș, Joi în 2 Apri
lie 1903 st. n. la 10 ore a. m. Intre obi
ectele la ordinea dilei se numără și soco
telile și inventariile anului 1902, din cari 
scotem următdrele cifre:

Venitele de la administrația păduri
lor au fost preliminate cu k. 332,947 și 
au întrat cor. 273.327'04, adecă cu cor. 
59.619,96 mai puțin. Recerințele au fost 
preliminate cu cor. 231,429-— și s’au ero- 
gat cor. 220,317-95, adecă un prisos în 
bani de cor. 53,009-19, care cu cor 276,963-53 
restul cassei din 31 Decemvre 1901, dă 
suma de cor. 329.972-72. Interesele restante 
după împrumuturi cor. 1760-41. Arândile 
restante pentru poieni etc. cor. 26,879'60. 
Arândile restante pentru vînat cor. 550.70 
Chirie restantă cor. 200. Spesele judecă
toresc! restante cor. 7047.01. Valdrea mo
bilelor, planurilor catastrale etc. cordne 
69.791. Valdrea lemnelor de regie cordne 
6,859'25. Valorea materialului de clădit 
cor. 39'70. Valorea caselor foresteriale 
cor. 275,084'44. Deci în total 718,184'93.

Averea comunității a crescut față de 
anul 1901 cu cor. 61,581-50. Nu sunt com- 
putate în acesta sumă lemnele de foc ce 
se dau gratuit împăduriților în valore de 
circa cor. 80.000 la an, daunele silvan.ale 
în suma de cor. 218,471 59, pășunea ieftină 
de munte și de pădure, taxele moderate 
pentru jir, pentru lemne de credit și de 
construcție.

Pădurile, munții și poenile comunității 
de avere sunt evaluate la suma de cor. 
33.174,97440. Fondul gimnasial format de 
comunitatea de avere represintă suma de 
cor. 95,327-99. Valdrea caselor comuni
tății din Caransebeș și băile Erculane este 
de cor. 147,500-43. Fondul caselor și mo
bile represintă suma de cor. 40,566-15. Er 
aceste împreună cor. 188,066'58. Față de 
anul 1901 o crescere de cor. 1105'66.

Stipendii și ajutdre s’au dat în 1902 
în suma de cor. 9700, er pentru școla de 
industria lemnului cor. 2287'09.

Subscrisul birou al Reuniunei femei
lor române din loc își împlinesce plăcuta 
datorie de a esprima institutului „Albina1', 
în numele Reuniunei, adânc simțită mul- 
țămită pentru ajutorul de 400 cor. votat 
de onor, adunare generală și pe anul a- 
cesta, ca ajutor pentru Internatul-orfeli- 
nat al Reuniunei.

Brașov, 17 (30) Martie 1903.
Biroul Reuniunei:

Agnes Dușoiu, Lazar Nastasi,
peeședintă. secretar.

Afaceri bisericesc!.
Betlean, Martie 1903.
(Fine).

6) In ce privesce manipularea ma
gazinului de bucate — vina cade mai 
mult pe cavenți și împrumutătorl și pe în
ființarea netemeinică și fără statute. Ca- 
venții cu împrumutătorii veneau pe capul 
manipulantului, îl atacau cu vorbe neplă
cute ca se dea împrumuturi la dmeni, 
căci ei vreu să înmulțescă averea biseri
cei și că magazinul pentru aceea e înte
meiat, ca se se ajute sărăcimea.

S’a împrumutat unora, cari nu au 
putut plăti nici capitalul, nici interesele, și 
curătorimea ast-fel de datorii le-a relan
sat; unii au garantat numai pent.ru-că îm- 
prumutătoriul i-a adăpat cu rachiu.

înv. Gârcu și consoții lui nu a fost 
mulțumit cu manipularea magazinului. 
Manipulantul vechiu s’a retras cam de doi 
ani, der nu i-s’a primit abdicerea — res
pective încă nu au ales alt manipulant — 
fără abdicere ar fi trebuit delăturat, — și 
altul ales ca să nu sufere daună. 
Acuma e mai rea starea magazinului.

7) Rana învăț. Gârcu nu e averea 
bisericei, ci alta. Gârcu e învățător pus cu 
sila pe umerii noștri, ajutat' prin corteși- 

rea tatălui seu, care umblând pe la ca
sele mai multora, i-a succes a câștiga 
vre-o 80 de inși, pe fie-care pentru o sticlă 
de rachiu. Protocolul luat și astădi se află 
la consistoriul diecesan în Gherla. Apoi 
făcând așa — credem, că și pe unii din 
senatul bisericesc în astă formă i-a câști
gat, căci înainte de alegere, curatorul Ni- 
colaa Chendrean și Mihailă Hiticaș au fost 
contra lui, er la alegere au votat pentru el. 
Mulți nu-1 voesc și nu l’au voit de învă
țător. Vădând el acesta, — contra aces
tora ori în ce chip cerea răsbunare. Con
tra fostului curator primar — pentru so
cotelile bisericescl,—a făcut arătare la Con- 
sistoriu în Gherla, de unde a venit o co- 
misiune invistigătăre, revidând socotelile. 
El vede, că nu-i succed planurile, cu tot pre
țul însă vre să aibă drept. Din tote acestea 
se vede, că e un om fără pace și iubitor 
de zizanie. A causat forte multe neplă
ceri și dușmănii între poporeni. Astădi 
așa de rea e situația, încât s’au iscat două 
partide. Nemurile una cu el, și alții con
tra lui. Situația asta nu duce la bine, 
fără numai la rău și în dauna confesiunei, 
la care numai învăț. Gârcu e causa. — 
Bl însu-și 'scie, că provedința nu l’a dă
ruit cu t,(5te acele însușiri frumdse, cari se 
pretind de la un învățător.

Alesandru Morar, Mafteiâ Nedelea. 
Vasile Morar.

C onvocare.
P. t. Domnele membre ale „Reuniu

nei femeilor rom. gr. or. din Făgăraș și 
jur“, precum și alți binevoitori ai acestei 
corporațiuni, sunt poftiți a participa la a 
XXVlI-a adunare generală ordinară, care 
se va ține Marți în 7 Aprilie 1903 (diua 
de „Bunavestire") la 3 ore p. m. în sala 
de învățământ a școlei confesionale gr. or. 
din Făgăraș.

Obiectele: 1. Deschiderea ședinței. 2. 
Raportul comitetului. 3. Rațiociniul reu
niunei pe anul espirat. 4. Censurarea ra
portului și rațiociniului. 5. Propuneri di
verse. 6. Constituirea pe un nou period 
de 3 ani. 7. Închiderea ședinței.

Făgăraș, în 23 Martie 1903.
Maria Dan, loan Berescu,

președintă. secretar.

Academia Română
Sesiunea generală din anul 1903.

Raport asupra lucrărilor făcute în anul 1902—1903.

— Urmare. —
3 La premiul Adamachi de 5000 lei 

(divisibil), destinat a se da unei cărți scrise 
în limba română cu cuprins moral de ori
ce natură, care se va judeca mai merito
rie printre cele publicate de Ia 1 Noem- 
vrie 1901 până la 31 Octomvrie 1902, 
s’au presintat următârele publicațiuni

Adam (Ioan), Legănul viselor. Poem 
dramatic, Bucuresci 1902.

Alexandrescu (D.) și Irimia Popescu, 
Pneumo-enterita infecțiosă a porcului cu 
geneza ei și mijlocele de combatere în 
România, Bucuresci 1902.

Arghirescu (Căpitan N. I.) Studiul 
resbdiâlor moderne, — cu atlas. Bucuresci 
1902.

Bărbulescu (Ilie) Studii privitore Ia 
limba și Istoria Românilor, Bucuresci 1902.

Blaga (Dr. Iosif) Analise psichologice, 
Brașov 1902.

Botez (Corneliii) Codicele de ședință 
al judecătorului de pace, Botoșani 1902.

Bunea (Dr. Augustin) Statistica Româ
nilor din Transilvania în anul 1750, Sibiiu
1901.

Bunea: Vechile episcopii românesci a 
Vadului, Geoagiului, Silvașului și Bălgradu- 
lui, Blașiu 1902.

Bunea: Episcopii Petru Paul Aron 
si Dionisiu Novacovici, Blasiii 1902.I 1

Candid (I.) (Ion P. Condiescu), Intro- 
ducție la organisarea muncei industriale 
în România, Bucuresci f. a.

Condiescu (Ion P.) Studiu critic asu
pra organisării școlelor de arte și meserii, 
Bucuresci 1902.

Constantinescu ('Angliei). Regenera
rea femeiei prin creștinism, Ploești 1902.

Djuvara (T. G.) Th. Șerbănescu, Po- 
esii Bucuresci 1902.

Drăghicescu (Păun) Descoperirea ete
rului, a telegrafului și a microfonului ete- 
riane fără sîrmă, Bucuresci 1901.

Dulfu (P.) Euripide, Ifigenia Bucu
resci 1903. Legenda țiganilor, Bucuresci 
f. a. Folosele învățăturii, Bucuresci 1902.

Ianculescu de Reus (Eugenia) Voință 
roman, Bucuresci 1902.

Iosif (St. 0/ Poesii, Bucuresci 1902.
Jan Bart (Locotenent Eugeniu P. 

Botez). Jurnal de Bord. Schițe marine și 
militare, Bucuresci 1901.

Leca (Haralamb G.) Cânii. Piesă în 
4 acte, Bucuresci 1902.

Manicatide (Dr. M.) Microbul și se- 
roterapia tusei convulsive, Iași 1902.

Meitani (Ștefan), Evoluțiunea dreptu
lui de proprietate la Romani, Bucuresci
1902.

Neagoe (Dr. I.) Capitala nostră. Stu
dii igienice Bucuresci 1902.

Pacu (M. N.) Manual de învățătura 
evangelică, Galați 1902.

Petrovici (loan) Un colț de vieță Bu
curesci 1902.

Ranta-Buticescu (Vasiliu) Novele Gher
la, 1902.

Rădulescu Niger (N.) Din valurile vi
eții, Bucuresci 1902.

Rădulescu Pogoneanu (I. A.) Prob
leme ale culturii românesci, Bucuresci 
1902.

Rossetti (Radu D.) Din largul lumii. 
Note de călătorie, Constanța 1903.

Speranția (Th. D.) Minunea vieții și 
cheia lumii, Bucuresci 1902.

Șerbescu (Locotenent 0.) Bulgaria și 
Rumelia de est. Studiu politic și militar, 
cu atlas, Bucuresci 1901.

Taușan (Grigore) Morala lui Kant și 
adversarii ei, ediția II. Bucuresci 1902.

(Va urma.)

Cu inima înfrântă de durere vă încu- 
nosciințăm despre trecerea din vieță a iu
bitului nostru unchii!, nepot și văr Con
stantin G. loannides, care adi ndpte la 
12 dre și-a dat nobilul său suflet în ma
nile Creatorului, în etate de 49 ani. Ră
mășițele pământesc! ale decedatului se 
vor conduce Marți, 31 (18) Martie, la drele 
4 d. a., din locuința proprie, Târgul Inu
lui 29, spre vecinică odihnă, în cimiteriul 
bisericei grecesci din Târgul Cailor.

B r a ș o v,29 (16) Martie 1903. Constan
tin Minco, Vasile loannides, ca unchi; He
lene N. Dima n. I. Safrano, Zoe G. Stănescu 
n. I. Safrano, Anastas I. Safrano, George 
T. Stănescu, Nicolae Dima, ca nepoți. 
Theodor Gaki, Sofia Constantin și Eugenia 
Manuel; Ioan și Eugenia Minco; Ioan, 
Elena și Ecaterina Gaki, ca veri.ULTIME SC1RL

Sofia, 30 Martie. Crisa ministe
rială provocată de ministrul-preșe- 
dinte Danew, care a declarat că nu 
mai vre se facă parte dintr’un ca
binet cu ministrul de răsboift P,apri- 
kov, încă nu s’a terminat. (Se scie 
că Paprikov sprijinesce pe față miș
carea macedonenă).

Constantinopol, 30 Martie. Ins
pectorul general Hilmi-pașa rapor- 
teză, că activitatea bandelor în vi- 
laetele Salonic și Monastir a început 
se slăbescă.

Londra, 30 Martie. Admiralul 
Dervey s’a pronunțat într’un interviev 
cu ore-care dispreț despre marina 
germană. In Washington se aștăptă 
în urma acâsta la o notă germană, 
în care se se ceră esplicări.

POSTA REDACȚIUNEL
B. P. S&liște : Biografia de care ne întrebați, 

n’a fost publicată. în foia ndstră.

Sosiți in Brasov.
Pe diua de 28 Martie n.

Europa.- Csoknyai, Pesta; Dr. Sebesi, M. 
VâsArhely; Unger, Remschid; Grope, Timișora; 
Santter, Schrdtter, Wirtschalter, Fischer, Griin- 
berger, Strobel, Viena.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Viena,
Din 28 Martie n. 1903.

Renta ung. de aur 4°/0......................121.55
Renta de corone ung. 4(,/0 . . . • 9.45
Impr. câil. fer. ung. în aur . 92.65
Impr. căii. fer. ung. în argint 4% • 99.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.25 
Bonuri rurale ungare 3’/20/0 . . . 94 10
Bonuri rurale croate-slayone . . . 99.25
Impr. ung. cu premii......................201.—
Losuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 158.— 
Renta de hârtie austr....................... 100.65
Renta de argint austr..................... 100 65
Renta de aur austr..............................121.00
Rente austr. 4°/0 de corone . . 101.20
Losuri din i860................................. 154.10
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.01
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 748. — 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 688.— 
Napoleondori.......................................19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.97*/2
London vista................................... 239.80
Paris vista................................. . . 95 37l/2
Note italiene..................................... 95.35

Cursul pieței Brașov.
Din 27 Martie n. 19<<3

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 1-, 70 r 18.80
Napoleond’orI-. „ 19.04 „ 19 08
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
MârcI germane „ 117.- „ 11108
Ruble Rusescl „ —.— n *
Lire turcescl 21.40 r *
Soris fonc.Albina 5% 101. „ 102--

Bursa de mărftm din Budapesta.
din 26 Martie 1903

Semin 1 e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

fiela pănă la
Grâu Bănățenesc . . . 80 7.95 8 10
Grâu dela Tisa .... 80 7.80 7 95
Grâu de Pesta • • • 80 7.85 8.—
Grâu de Alb'. regulă . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 .— .—
Grâu unguresc de nord . bO .—
Grâu romanesc .... 80 .— ■—

Guali-
Semințe vechi Soiul tatea Prețul per

ori nouă per 
Hect. IOC chilograme

dela pana la

Secara . • .0--72 675 6.85
Orz . . ■ nutrey. . 60--62 6.65 6.70
Orz. . • de rachiu 62- 64 5.90 6.10
Orz. . . de bere . 64- 66 5.70 5.80
Oves . . •
Cucuruz . bănăț.en . 76 .— .—
Cucuruz . alt soiu . 78
Cucuruz .
Hirișcă 5.7b 6.—

Producte div. Soiu 1 0 u r s u î

dela pana

Săm. de trifoiu Luțernă ungur.
transilvană

Ql 46.— 54.—
â —.—

bănățenă ii
„ roșia L 16.— 62.— '

Ulei de rapiț,ă rafinat duplu 0H —
Ulei de in . 9 —.— —.
Unsdre de porc dela Pesta tM0 81.- 81.50

n n dela ț.eră . — —
Slănină . , . sventată . ■d 67.50 68.—
Prune .... din Bosnia 0

0H

13- 13 25
13.75 14.—

Lictar .... Slavon și Serbia 15.50 15 70
din Serbia în s. A 11.75 12.25

Nuci . . . ■ slavon nou if
Pi 12.50 12.75

Gogoși. . . • sârbesc —. -

n din Ungaria —f— —.—
Miere . ... ungurescl. Qi —.—• —.—

sârbesc! . h
.— —.—

Ceră .... brut —.— —
Spirt Drojdiute de s.

Sz. 262 1903.
ilkvi.

soi

Arveresi hirdetme ny.
AJulirt kikuldătt bir. văgrehajto ezennel kozhirre teszi, hogy a bras- 

kir jârâșbirbsăg 1902 evi Sp. I 537/3 sz. văgzesăvel Puscariu J6- 
zsef felperea reszere Ghiginicza Miklos hagy. alperes ellen 820 kor. 68
fii. tăkekoveteles s jar. erejeig elrendelt kielăgitesi vegrehajtâs folytân 
alperestâl lefoglalt 6s 784 kor —filre becsiilt ingosâgokra a brassbi kir. 
jbirosâg 1903 evi V. 483/5 azâmu vegzesevel az ârverăs elrendeltetvăn, 
annak a korâbbi vagv felulfoglaltatok kovetelăse erejeig is a ineunyi- 
ben azok torvenyes zălogjogot nyertek volna, alperes lakâsân Brasso- 
ban, Bolgârszeg, Malomârok utcza B 7 sz. a. leendO megtartâsa hatâr- 
idâiil 1903-ik evi âprilis ho 6-dik napjănak del e. 10 orâja kituzetik a mi- 
kor a biroilag lefoglalt hâzi butorok, s egyăb ingosă.gok a legtobbet 
igerânek keszpărizifizetes mellett, sziiksăg e-ieten becsârou aiul is el fog- 
nak adatni.

Felhivatnak mindazok. kik az elărverezendO ingosâgok vetelărâ- 
bol a văgrehajtato kovetsleset megelăzO kielăgittebeshez jogot tartanak, 
hogy amenayiben răsziikre a foglalâs korâbbau eszkozOltetett volaa es 
ez a vâgrehajtâsi jegyzăkonyvbăl ki nem tiinik, eisbbbsâgi bejelentăsei- 
ket az ârverâs tnegkezdăseig alulirt kikiildottnăl irâsban vagy pedig 
szoval bejelenteni el ne mulasszâk.

A tOrvenyes hatârido a hirdetmănynek a birosăg tâblâjân torient 
kifuggeszteset kOvetO naptol szâmittatik

Kelt Brasso, 1903-ik evi mârczius ho 24-ik napjân.
Tanko Jânos 
kir. bir. vâgrehajtd.914.1 — 1.

ZS O XX A. ZbT X
Primăria ©©mamei Constanța. 

PUBLICAȚI UNE.
Caetul de sarcini pentru darea în concesiune a alimentării orașului 

Constanța cu apă fiind aprobat' de Consiliul Technic Superior prin Jur
nalul Nr. 37 — 903, și de D-l Ministru de Interne prin ordinele Nr. 
2534 și 3556 — 903, se publică spre cunoscința generală că: pentru 
darea acestei concesiuni pe o durată de 45 anî, se va ține, conform 
decisiuneî Consiliului Comunal din ședința de la 26 Februarie a. c. li- 
citațiune în localul acestei Primării, strada Carol I, Nr. 48, în diua 
de Luni in 28 Aprilie (I! Maiu) a. c. orele 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 Sta
tului. — Supra oferte nu se primesc.

Concurenții, spre a fi admiși la licitațiune, vor depune la Cassa de 
Depuneri și Consemnațiuni, sau la ori-ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numărar sail în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (40,000) patril-(Jeci Ulii 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 țara de ori
gine, iar Societățile Statutele de organisarea lor, prin care să probeze 
că dispun de mijloce suficiente și de capacitatea de a întreprinde lucră
rile ce fac obiectul acestui caet de sarcini.

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

Constanța cel mai târziu la dată și ora fixată mai sus și vor fi adresate:

Domnului Primar ai orașului Constanța
Să Constanta 

(Komfiida)
ele vor purta mențiunea:

„Ofertă pentru concesiunea alimentărei cu apă potabilă a orașului 
Constanța. “

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

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

p. Primar, I. S.ĂRfTU. Secretar, ST. 3LO.

Kr. 10344.-1 903 Februarie 27. j—5.(907).

I

HICHT

Săpunul cel mai bun și cu spor 
și prin urinare și 

c e 1 m a i i e ft s na.
Nu conține ingrediențe streine vetămătore.

Se ©apelă pretutindeni
□ La cumpărare să se observe, ca pe fie care bucată de săpun 
4/ să fie numele ,,Schicht“ și una din mărcile sus indicate.

48 —00.i72f),$

■

3 $

V

Pentru Austro-Ungaria:
a • a a 4 8 © ?.

^© Hal a i ,,
fca©â Hal. » 1 «,

ABONAMENTE

prin

Prețul abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

S’© fci?©â Has . a B eo?. 
fgg© H&Î a a 12 j,

Foa aa . . . . 14 ,,

* Pentru România și străinătate:

Abonamente Ia numerele cu data, de Duminecă:
Pentru România și streinătate:

© El a • a a a

|©S9 hial a a
S1© Hal a »

Abonamentele se fac mai ușor și mai repede
----- o mandate poștale. -----

Domnii cari se vor abona din nou, să binevoescă a 
scrie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Administrați mw a
GAZETEI TRANSILVANIEI.

„Gazeta Transilvaniei“ cn numerul ălO fii. se vinde 
al librăria și Nic. I. Ciurcu la Eremias Nepoții. "Wi

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


