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Guvernul nu cedeză!?
Trecură și vacantele Pascilor 

gregoriarre, er dieta se redeschise, 
găsind fată ’n fată în aceeași încor
dare majoritatea cu minoritatea, ta
băra lui Szell cu tabera lui Kossuth.

Din tdte părțile se asigură, că 
în decursul vacantelor situațiunea 
nu s’a schimbat și nu s’a clarificat 
întru nimic. Ministru președinte a 
făcut raport Majestății Sale despre 
starea lucrurilor. Atâta e tot. Des
pre negocieri între guvern și oposi- 
țiune nici vorbă.

Se semnaleză însă din Viena, 
că Coloman Szell este firm decis a 
nu se retrage, la cas când obstruc- 
țiunea kosuthistă ar împiedeca vo
tarea de cătră cameră a proiectului 
de lege relativ la prelungirea pro
visory a budgetului. Dâcă nu se va 
da d-lui Szell indemnitatea cerută 
pănă la 1 Maiu, el va fi silit, vrend 
se remână la cârmă, a guverna mai 
departe, în contra prescrierilor cons
tituției, fără de budget încuviințat 
de dietă.

Iu cercurile bine informate se 
mai dă cu socotdla. că d-1 Szell are 
deja aprobarea coronei de a procede 
astfel, în cas când oposițiunea va 
zădărnici votarea Indemnității.

Dbcă sunt adevărate afirmările 
de mai sus și decă într’adever gu
vernul e hotărît a purta cu obstruc- 
țiunea o luptă pănă la cuțite, cum 
voia se o porte fostul ministru-pre- 
ședinte Banffy, în cas când compro
misul, ce’l încheiase Szell cu oposiția 
nu l’ar fi silit a se retrage, atunci 
numai deia atitudinea oposiției a- 
ternă desfășurarea lucrurilor în c|i- 
lele următor.©; dela oposițiune de
pinde că ore isbucni-va ori nu crisa 
cea grea, ce o va aduce cu sine 
starea de cx-lex în Ungaria.

Firesce, oposiția la rendul seu 
vrea se încarce totă răspunderea

pentru urmări în spinarea guvernului, 
și’l amenință, dăcă nu va ceda el. 
Sunt însă inegale puterile, mai vâr
tos din causă, că cercurile mai înalte 
nu vor și nu pot admite în împre
jurările date una cu capul, ca se se 
facă pe voia oposiției, retrăgând gu
vernul proiectele de lege militare, 
ce le-a presentat camerei.

Deja în ședința de erl s’a anun
țat lupta ce are să urmeze cu tâtă 
vehemența din incidentul discusiu- 
nei asupra interpelației relativă la 
relegarea câtorva elevi din șcâla de 
cădeți (honvezi), pentru-că au de
monstrat contra imnului „Grott er- 
halte“. Cel mai bun prilegiu pentru 
cei din ceta lui Barabas de a-și’des- 
fășura vitejia prin esclamațiuni „pa
triotice" injuriose. Ministrul de hon- 
vec|I n’a mai sciut, cu tot energicul 
său avânt, cum se mai caracteri- 
seze acesta atitudine și a efis, că 
oposițiunea dă rău esemplu tinerimei.

Motivele acțiunei oposițiunei ma
ghiare sunt învederate. Ea crede, 
că a sosit momentul, ca se facă o 
spărtură în vechia organisație a ar
matei comune și se contribue prin 
naționalisarea armatei la completa
rea clădire! statului național maghiar, 
ce a accentuat’o așa de des minis- 
tru-președinte Szell în vorbirile sale 
din cameră. E vorba de a întări prn- 
tr’asta și mai tare egemonia rassei 
maghiare.

E caracteristică observarea oe-o 
face „N. fr. Presse" vorbind de ni- 
suințele aceste ale „minorității11. 
(Numai ale ei?—).

Numita fdie, care susține rela- 
țiuni strînse cu guvernul unguresc, 
întrâbă: Cine pbte calcula mersul și 
întorsăturile crisei grele ce ar urma?

„Majoritatea și minoritatea sunt 
adl, cu neînsemnate eseepțiunî, în 
dieta ungară compuse din Maghiari. 
Ce va fi bre decă milionele de Slo
vaci și Români din Ungaria vor

cunâsce slăbiciunea acestei diete și 
vor urma esemplul oposiției ma
ghiare pentru o oposiție anti-ma- 
ghiară? Nu totdâuna naționalitățile 
vor st*1- jn nelucrare politică, nu pen
tru tote timpurile este asigurată le
gea electorală, care garantâzâ su
perioritatea partidelor representate 
aiji în dietă?..,11

Dieta ungară s’a redeschis eri, 
Joi. Guvernul a pus la ordinea dilei des- 
baterea asupra proiectului pentru indem
nitatea budgetară. Ședința de eri însă nu 
s’a ocupat cu indemnitatea. Conform ho- 
tărîrei luate în conferența ținută alaltăeri, 
kossuthiștii au pus pe tapet afacerea eli
minării câtorva elevi din școla de cădeți 
din Cincl-biserici (Pecs), cerând lămuriri 
de la ministrul de honvedi br. Geza Fe- 
jervary. Ministrul a răspuns, că 3/4 din 
soirile diarelor nu sunt adevărate. Doi 
elevi au fost eliminați, fiind-că nu erau 
la nivelul tinerilor, cari vrdu să devină 
oficeri. Este adevărat, dise Fejervăry, că 
n’au cântat „Gott erhalte", din care causă 
tinerii n’au căpătat permisiune de a pă
răsi școla. Unul din tineri a cjlis: „E o 
porcărie, că pentru „Gott erhalte" nu ne 
lasă să eșim".

Diarele oposiționale hossuthiste asi
gură pe tdte tonurile, că partidul inde- 
pendist nu va desarma și va continua 
obstrucțiunea contra proiectelor militare, 
chiar decă proiectul de indemnitate, con
tra căruia încă vor face obstrucțiune, va 
fi votat.

Cehii și obstrucțiunea. „Narodni 
Lislyu, organul autorisat al partidului Ce
hilor tineri, semnaleză obstrucțiunea din 
partea acestui partid, decă nu va succede 
un modus vivendi între Cehi și guvern.

Situația în Macedonia. Diarului 
„Berliner TagblaW1 i-se anunță din Con- 
stantinopol, că între ambasadorii Rusiei și 
Austro-Ungariei și între Porta otomană

se urmeză un viu schimb de note asupra 
situațiunei din Macedonia, de dre-ce ra- 
portele Porții sunt în contrazicere cu ra- 
pdrtele consulare. După cele din urmă 
rescola se întinde întruna. Cele două mari 
puteri vor trimite în curând un advertis- 
ment comun guvernului turcesc. Se mai 
vorbesce și despre o întrare a trupelor 
austro-ungare în Mitrovița.

Diarul „T'imesu din Londra învinu- 
esce pe Sultanul Abdul Hamid, că nu 
pote, ori nu vre să înfrâneze pe Albanesi 
Nimeni în Turcia nu crede, continuă dia
rul, că reformele impuse de Rusia și 
Austro-Ungaria, vor fi aplicate de Sultan 
în măsura în care i-s’au impus. Acțiunea 
la aparență energică a guvernului turcesc 
se va sfîrși curând și situația va deveni 
ârăși tot așa de amenințătdre ca înainte 
cu o lună.

Românii în Roma.
Congresul latin a fost inaugurat Mer

cur! diminâța în sala Horaților și Curia- 
ților. Au participat peste 1000 de invitați. 
Asistau toți Românii, aflători la Roma, cu 
cocarda tricoloră română la butonieră, 
precum și elevii institutului „ Virgil Po
pescu" cu stegul șcdlei.

La locul de ondre se aflau ministrul 
italian de instrucțiune publică, Nași, mi
nistrul frances de instrucție Chaumid, pri
marul Romei, Colonna, Tocilescu și De 
Gubernatis. Alături stăteau Fleva, sena
torul Plerantoni, ambasadorul Franței și 
cel al Chinei, mulți membri ai corpului 
diplomatic, miniștri italieni, senatori și de- 
putațî.

Primul a vorbit prințul Colonna, pri
marul Romei, care după ce salută pe con- 
gresiștl, întorcându-se cătră Românii pre
sent!, se esprimă astfel:

„La solemnul apel, nimeni n’a lipsit 
și cei mai depărtați, acei pe cari atâtea 
obscurități și atâtea barbarii violente i-au 
despărțit de mama latină, au venit ații în 
falange însuflețite de o dragoste fiescă 
pentru „alma materu, visul și speranța 
unor continue generații de viteji.
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FOILETONUL „GAZ. TRANS".
■ ■■mi iiiiiiim unu im   min mu 111111111 n ii...........hum nu.........unuDiscurs funebral
rostit la sicriul regretatului profesor loan Popea, 

de d-1 director gimnasial Virgil Onițiu.

în numele Tatălui și al Fiului și al 
sfântului Buchi

Morte! Mdrte ! Oh, cumplită și ’n 
veci nedeslegată enigmă, care frămînți 
creerii noștri din generație în generație, 
tu putere nemildsă pentru unii, tu mân- 
găitor repaus pentru alții, tu obiect al te
merilor ndstre în toiul fericit al vieții, tu 
scăparea ndstră din sbuciumul sdrobitor 
al esistinții pământesc!, — tu grozavă, ne
pricepută și nepătrunsă de mintea ome- 
ndscă, der cumplit de dreptă, căci ai tei 
suntem cu toții, — o morte, mdrte, ve- 
nit-ai drăși în mijlocul celor puțini aleși 
ai noștri și răpit-ai cu brațul teu cumplit 
un stejar venerabil din codrul nostiu ră
rit, răpitu-ne-ai — nemiloso — pe un iubit 
mentor și amic, pe un bun și de toți sti
mat coleg!

Cu ast-fel de prilejuri cumplite sim
țim și vedem numai, cât suntem de mici

și de nesocotiți față cu acel rege păgân 
din negra anticitate, care avea un curtean 
orînduit anume, ca dilnic, de câte-ori își 
petrecea mai bine, sd-i aduci aminte ne
contenit de mdrte 1

Oh, de-am ave și noi un ast-fel de 
străjar în sufletul nostru, care dilnic să 
ne anunțe cu glasul lui cuminte acel is
toric: memento mori, — atunci nu ne-ar 
sgudui așa de cumplit mdrtea neașteptată, 
când o vedem ca pe un vultur răpitor din 
senin repe(jindu-se și ’n cumplitele-i ghiare 
răpind pe cine am iubit și stimat mai 
mult!

Dedați plăcerilor vieții, preocupați 
de înșălătdrea dulceță a efemerelor mo
mente senine ce petrecem pe pământ, 
noi alungăm de la noi departe imaginea 
morții, facem ca ștruțul din poveste, ca- 
re-și ascunde capul în nisip, ca să nu 
vadă peirea ce-1 așteptă, par-că prin aceea, 
că ne legăm ochii, ca să nu vedem mdr- 
tea, — mortea nu ne ar vede !

Oh Mdrte, de nu am uita atât de 
ades, că t,u ești marea ndstră stăpână, că 
născându-ne, în sclăvia ta întrăm, că în 
manile tale este fie-c.are clipă a vieții

1 
nostre, — de ne-am cugeta (jitia și nop- 
tea la caprițiosa ta atotputernicie peste 
noi, — atunci nu am sta atât de sdrobiți 
în sufletele ndstre, de câte-ori răpind pe 
cei iubiți ai noștri, faci să ne îngrozdscă 
cugetul la tine.

Ast-fel îngroziți de cugetul cumplit 
al morții, nimiciți și sdrobiți în nimicini- 
cia ndstță, mărimi imaginare și ființe mi
croscopice,— stăm adunați cu jale, durere 
și sfielă în jurul acestui cosciug mut, în 
care zac rămășițele pământesc! ale unui 
bărbat distins și vrednic, care în timp de 
aprope 4 decenii a fost un model viiu de 
virtuți pentru atâtea generații de tineri, 
ce s’au părîndat la șcdlele nostre.

Der ar fi prea grozav pentru noi, 
decă sufletele ndstre robite momentan de 
terdrea morții cumplite, nu s’ar înălța în 
sfere mai înalte, în sferele luminii ceresci 
a vieții eterne, în cari cu mortea pe 
mdrte călcând, mortea o învingem, din 
robie ne ridicăm, pentru-ca se dobândim 
nemurirea.

Da, prea grozav ar fi pentru noi, 
dâcă de-odată cu cugetul oribil al morții, 
nu ni ar șopti un glas înnăscut ființei

ndstre, un glas divin din altă lume, — 
că mortea nu este sfirșitul întregii ndstre 
ființe, că mortea este numai porta prin 
care sufletul nostru inmaterial, desfăcen- 
du-se de învelișul material de pământ, se 
reîntdree în eternitatea de lumină, din care 
pentru o clipă s’a fost desprins. Este acel 
glas al firii, pe care l'a audit și marele 
Horațiu, când a scris celebrele cuvinte: 
Non omnis moriarl... Așa este!

„Nu întrega ndstră ființă mdre“, — 
etă balsamul mângăetor al sufletelor nds
tre, jalnici ascultători! Sufletul nostru 
este nemuritor și mortea ne deschide eter
nitatea fericirii I

Voi, ce plângeți, uscați lacrimile 
vdstre și mângăiați-vd sufletul îndure
rat împreună cu mine! Veniți, sd arun
căm o privire asupra carierei pămân- 
tesci a acestui nobil suflet! Veniți, sd ne 
convingem cu toții, cum acest suflet ales 
care își ia afi calea spre lumina de veci, 
o vrednică și demnă luptă a luptat pe 
păment! Veniți se ne înseninăm sufletul 
prin convingerea, că o vidță pământdscă 
ast-fel petrecută, este garanta cea mai 
mângăitore pentru noi, că sufletul celui 
îndepărtat de la noi a reîntrat în fericirea
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„Primiți mulțumiri, o Românilor, în 
numele Romei. Voi dovediți, cum ați do
vedit pe câmpurile de luptă, că sunteți 
nisce demni fii ai mândrilor legionari ai lui 
Traian și că nu înzadar acel mare împărat 
v’a pus ca sentinelă supremă a civilisației 
latine la marginele extreme ale imperiului, 
în contra barbarului năvălitor.

„Vulturii romani au călăuzit atunci 
legiunile victoriose, adi șprițul latin, care 
v’a condus la Champidoglio, vă arată încă- 
odată la Orient postul vostru de glorie 
și de ondreu.

D-l Nicolae Eleva, ministrul Româ
niei la Roma, felicitând pe orator, i-a 
mulțumit în numele țării, pentru măguli- 
tdrele cuvinte rostite.

Ministrul instrucțiunei publice, d nul 
Nassi, a relevat cinstea adusă Romei prin 
faptul unirei între zidurile ei a tuturor re- 
presentanților rassei latine.

Auditorul a făcut imense ovațiunT ora
torului și a strigat: Trăiască Carmen Sylva! 
Trăiescă România!

A urmat discursul aplaudat al minis
trului de instrucție al Franței și acela al 
profesorului Angelo de Gubernatis.

D-l Gr. G. Tocilescu, savantul profe
sor universitar, a rostit o strălucită cuvân
tare, în limba italiană.

Oferind primarului Romei un forte 
frumos grup, representând pe Italia și 
România, surori, dându-și mâna suridătdre 
și pline de afecțiune (Mari ovațiuni.) d-l 
Tocilescu esclamă:

„Italia și România,surori, vor fi întot- 
dâuna unite; acestă legătură ce vă ofe
rim, represintă sentimentele surorei de la 
Tibru și surorei de la Dunăre, cari se pri
vesc cu drag.

„Domnule primar, păstrați acest grup 
în Capitoliu, ca semn al afecțiunei nostre 
neșterse* (Mare manifestație).

Aplausele au durat mult timp după 
ce d-l Tocilescu și-a terminat discursul.

România și chestia macedoneană.
Marele diar trances „Le Temp s“ publică 

sub titlul de mai sus următorea corespondență din 
BucurescI:

Demersurile făcute de cătră guvernul 
român pe lângă cabinetele din Europa, cu 
privire la reformele din Macedonia, au 
atras atenția tuturor. S’a făcut cunoscut 
cuprinsul unei note diplomatice în acestă 
cești une.

România dându-și seină de situația 
sa delicată, a luat o atitudine, ce-i este 
impusă atât prin posiția sa geografică, cât 
și prin rolul ei moral în Peninsula balca
nică. Și acâsta, independent de împreju
rarea esențială că esistă în Macedonia o 
populație românescă, numită Cuțovlahi, pe 
cari România nu i-a perdut nici-odată din 
vedere și pe cari n’are nici decum de gând 
de a-i părăsi.

România nu vrea să fie și nu-i, la 
drept vorbind, o țeră de Orient. Civilisația 
ei înaintată, politica sa internațională o 
alipesc de acțiunea puterilor centrale.

Din punctul de vedere social și din 
acela al principiilor călăuzitore, ea se deo- 

sebesce cu totul de popdrele transdună- 
rene și nu graviteză, ca vecinele ei, în 
orbita cutărei, ori cutărei puteri. Pe când 
aceste state sunt într’o fierbere necurmată, 
pun adesea în primejdie pacea Europei și 
sunt sguduite de mișcări violente și neaș
teptate, regatul român dă pilda modera- 
țiunei și a înțelepciunei.

Trebue să se ție sămă însă, că Ro
mânia, deși nu-i o țeră orientală, e aprâpe 
de Orient. Ea e un stat european, apropiat 
de teatrul evenimentelor și prin acesta 
chiar un factor european fdrte important. 
România e ore-cum jnegociatorul înaintat 
al păcei, pe care nici o altă țeră n’o do- 
resce mai mult, decât densa spre a urma 
și a sfîrși opera desvoltărei sale interiore.

Românii, numărând printre dânșii 
mulți conaționali din Macedonia, cari cu
nosc bine acestă provincie, sunt și ei mai 
în măsură decât ori cine de a-și face o 
părere lămurită asupra actualelor eveni
mente.

Ei sciu, că starea de dușmănie dintre 
diferitele popdre, cari locuesc Macedonia, 
e mai acută decât cea pe care fie-care 
dintre ele o are contra Turciei. Fiind-că 
au avut să îndure pe propriul lor terito
riu urmările isprăvilor sângerose și așa de 
neîndreptățite ale comitetelor bulgare, ei 
nu se îndoesc, că cetele de agitatori din 
Sofia sunt primii urzitori ai turburărilor și 
ai exceselor din Macedonia.

Pentru dînșii pare indicat, ca Turcia 
să aibă egemonia asupra acelor diferite 
popore. Ei nu se tem de acesta suprema
ție pentru conaționalii lor cuțovlahi, ceea 
ce dovedesce sinceritatea lor.

Etă cari sunt, din punctul de vedere 
al politicei generale, motivele atitudinei 
României, în care nu întră nici un senti
ment de gelosie contra vecinilor ei.

România ar fi din contră fericită de 
a vede pe Bulgaria și Serbia prosperând 
în actualele lor frontiere spre a ajunge, 
la rîndul lor, partisan! ai păcei în Orient.

Der mai e și un alt motiv, curat ro
mânesc și etnic, care nu îngădue Româ
nilor de a se desinteresa de situația din 
Macedonia: e afinitatea lor de rassă cu 
unul din elementele cele mai viăie din 
acest amestec de popăre, cu Cuțovlahii.

E forte firesc, într’adevăr, ca Ro
mânii să aibă un viu interes pentru cona
ționalii lor și revendicările lor, deși mo
deste, merită totuși să atragă atenția Eu
ropei. Nu pote încăpea îndoială, că în 
Macedonia esistă o populație forte însem
nată de Români.

Corespondentul, după-ce arată originea, 
limba și îndeletnicirile Cuțovlahilor, spune, 
că familia Dumba din Viena, Averoff ma
rele filantrop, Menelas Ghermani, erau 
toți Români macedoneni. El urmeză apoi 
astfel:

Mulți ani Românii macedoneni hră
niți cu civilisația grecescă, n’au avut con- 
sciința originei lor latine.

Resboiul pentru independența Gre
ciei la 1821 a vădut Români macedoneni 
printre cei mai iluștri șefi ai mișcărei. 
Mulți dintr’înșii au fondat în Grecia mă
năstiri, aședăminte de utilitate publică din 
averea lor agonisită în străinătate.

D’abia de la 1877, după isbândele 
Românilor pe câmpiile de luptă din Bul
garia, sentimentul român se trezi definitiv 
printre Cuțovlahi, și acesta cu atât mai 

mult, cu cât egemonia grecâscă nu s’a 
realisat.

Mai esistă însă printre Românii ma
cedoneni un partid de „grecomani*, der 
acestă mișcare e esclusiv politică.

După aceste lămuriri se va înțelege, 
că un popor numericesce puțin numeros, 
care în regatul României are 6 milione de 
suflete, nu se pote lipsi de întărirea a sute 
de mii de inși din rassa sa, alcătuind un 
element de prima ordine. De aceea, de la 
1867, Românii au arătat cea mai mare 
solicitudine față de conaționalii lor din 
Macedonia.

Drepta causă a Cuțovlahilor nu va 
întră într’o fașă practică, decât când se 
va fi recunoscut acestei populații liber
tatea de a se constitui într’o comunitate 
religidsă.

Acestea sunt motivele, cari fac pe 
România, ca se se intereseze de afacerile 
din Macedonia.

Chestiuni agrare.
(Urmarea a 8-a.)

De aceste înființări și ameliorațiuni 
agricole profită direct și indirect în mii 
de chipuri și șatenul clăcaș, căci nu le 
putea ține boierul închise ca bonurile 
și scrisurile în ladă de fer și în casa Wer- 
theimiană, și la nevoie era ajutorat, apă
rat de abusurl. De asemenea în Muntenia 
și Bucovina; în cea din urmă boierii ro
mâni câți au mai rămas sub doininațiunea 
străină, au imitat îndată pe stat în amelio- 
rațiunile și așeijămintele economice și 
culturale. Că între dânșii au fost câți-va 
și omeni răi, brutali chiar, cari pe clă- 
cașii lor îi maltratau și despoiau, avari și 
lacomi peste măsură, cine o va nega, însă 
aceia erau escepțiuni și o raritate, căci 
prea ușor clăcaștil și iobagiul maltratat 
se făcea nevădut — doria și găsia alt 
stăpân mai bun, ori trecea în altă țeră. 
Esemplele sunt destul de numărose. Că 
în Transilvania a mai fost la mijloc dife
rența de naționalitate, de religie, cultură, 
politice etc., care a înăsprit și mai tare 
contrastele, aceea este sigur.

Astădi sub regimul școlei manches- 
teriane cu laisser faire laisser passer, 
lasă-1 să facă și să dregă, căci se va is
prăvi — arendașul ce vine pe moșie în
trebă îndată la închirierea contractului și 
al stipulațiunilor, câți locuitori sunt pe 
moșie, și cari sunt învoelile cu locuitorii 
pe moșie și pe moșiile vecine, cât se plă
tesc© taxă de pășunat, cari sunt rusfetu- 
rile, pogonele desevîrșite și transporturile 
în clacă, apoi ploconele: limba și muș
chiul porcului de Crăciun, ouăle de Fascî, 
și-i măsdră și mărimea ouălor, puii de gă
ină, purceii, meii, cofa de unt etc., și pe 
care din ele le-ar pută urca scăriș, și după 
ele oferă prețul arândei. Acestea sunt 

1 regula generală și nimeni nu o mai consi
deră ca abus ori impilațiune. Acelea sunt 
de altă natură.

Despre starea raporturilor agrare 

vechi și a agriculturei din țera Moldovei 
sub regimul legei feudale și la desființa
rea ei, Ion Ionescu de la Brad în mono
grafiile sale: Agricultura română din ju
dețul Dorohoiu 1866, ne desvăluie o icdnă 
prea frumosă, căci ne descrie peste 30 
de moșii mari din cele mai frumdse, ade
vărate ferme model cu o organisație su- 
perioră, admirabilă, și că fiind la înălțimea 
progresului timpului cu velințe pe ele, 
herghelii de rasă — văcării marii, oierii 
merinăse, parcuri, grădini vaste de po- 
meturi alese, drenaguiri. Raporturile dintre 
proprietarii săteni numai rele și îndîrjite 
nu mai erau.

La pag. 179: Totala lui A. Plaino : 
„Acest mare proprietar, care a fost bun 
nu numai pentru sine, der și pentru lo
cuitorii săi, a lăsat între denșii regretele 
cele mai sincere și memoria cea mai 
scumpă, pentru-că a îngrijit bine de dânșii 
i-a înstărit și i-a făcut se nu scie ce este 
nevoia. Regretăm, că nu putem spune aci 
tot binele ce am audit din gura locuito
rilor despre dragostea și mila ce avea de 
dânșii proprietarul moșiei. Un lucru însă 
nu putem să-l trecem cu vederea, și acesta 
este silința ce a avut proprietarul de a 
face ca toți locuitorii să-șî sădescă lived! 
de pomi roditori în prejurul caselor. 
Aceste lived! fac ca să fie astădi aspectul 
satului Broscăuți de o mare frumusețe. 
La Broscăuți rar om să fie, care să nu 
aibă livadă de pomi împrejurul casei 
sale".

(Va urma).

SC1R1LE DILE1.
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Noul episcop al Oradiei. Oficiosul 
„Kel. Ert.u aduce dm isvor sigur scirea, 
că în numărul de Duminecă al foii ofi
ciale „Budapesti Kbzlbny*, va apără prea 
înaltul autograf prin care Jlustritatea Sa 
d-l episcop al Lugoșului Dr. Demetriu 
Radu e numit episcop la Oradea-mare.

Maghiarii cer loc între națiunile 
latine. Ori-cât de paradoxală s’ar păre 
acestă scire, ea totuși este adeverită. Pe 
când istoricii maghiari contestă latinitatea 
Românilor, s’a întâmplat, că generalul 
Tiirr s’a presentat la congresul latin din 
Roma și invocând „meritele Maghiarilor 
pentru cultura latină*, a cerut să fie ad
miși și ei printre națiunile latine... Multe 
minuni se mai întâmplă în lume.

Deputați sinodali. Ca întregire la 
lista deput.aților mireni aleși la sinodul 
archidiecesan, înregistrăm, că în cercul 
VIII (Gedgiu) sunt aleși d-nii Petru Pipoș, 
jude de tablă în pensiune, și Dr. Aurel 
Vlad, director al băncii „Ardeleana", er 
în cercul X (Câmpeni) d-nii .Dr. Vasilie 
Preda și Dr. Zosim Chirtop, advobați în 
Câmpeni.

vieții eterne, că prin morte a ajuns la 
vieța cea adevărată!

*
loan Popea, scumpul nostru defunct, 

s’a născut în Satulung în 2 Iulie v. 1839, 
ca fiu al părintelui Neagoe Popea și a 
soției sale Voica.

Prima instrucțiune a primit’o în co
muna sa natală de la învățătorii George 
Manole și Procopie Deac. După anii agi
tați ai revoluțiunei, tînerul loan își con
tinua învățătura întreruptă, trecând la 
școla primară evang. luter., apoi lașcolele 
nostre centrale din Brașov. In timpul de 
la 1852—1856 densul face cursurile gim- 
nasiale inferiore la giranasiul nostru, atunci 
încă numai de 4 clase.

Era epoca de însuflețire a redeștep
tării naționale pe atunci, însuflețire, care 
a durat din nimic mărețul nostru edificiu 
gimnasial și a pus basă atâtor instituțiuni 
culturale românesc! aci în Brașov. Dilnic 
îl vedea tînerul loan Popea pe Venera
bilul loan Popasu, cum alârgă fără preget 
împrăștiind însuflețire în. jurul său și mun
cind cu zel de apostol ia realisarea idea
lelor sale românescl, dilnic audia glasul 

învăpăiat de dragoste de neam al profe
sorilor săi plini de mândria înaltei lor vo- 
cațiuni și în dile mari de sărbătore vedea 
față ’n față maiestdsa figură a marelui 
archiereu Andreiu, care venea să .insufle 
iubiților săi Români din Brașov forțe nouă 
în titanica lor luptă pentru lumina na
țională.

Aerul acesta idealistic, în care re- 
posatul își face prima șcdlă, a fost de co- 
vîrșitdre înrîurire asupra lirei sale blânde. 
Anii petrecuți în școla ndstră din Brașov 
tocmai în acestă primă epocă a ei, și-au 
imprimat pentru totdeuna pecetea lor în 
sufletul lui loan Popea, al acestui abnegat 
scutier al idealismului, al moralei și al 
virtuților nobile.

Gimnasiul superior l’a absolvat în 
anul 1860 la institutul evang. luteran din 
Brașov.

loan Popea, urmându-șî firea sa 
blândă, contemplativă și religiăsă, se de
dică studiilor teologice, a căror basă și-o 
câștiga în institutul nostru teologic din 
Sibiiu în anii școlari 1860'61 și 61/62. In 
anul următor face praxă în cancelaria 
consistorială, unde admirațiunea lui față 

cu marele Andreii!, o notă caracteristică 
a întregei sale individualități, se poten- 
țâză pănă la cea mai ideală venerațiune.

Marele Archiereu recunoscând ta
lentul tînărului teolog absolut și mai cu 
semă curățenia morală a sufletului seu, îl 
trimite în anul 1863 cu stipendiu la Lipsea, 
pentru-ca să-și completeze studiile sale 
teologice. Timp de 2 ani de dile tînărul 
loan Popea studieză la Lipsea paralel 
teologia și filosofia, ascultând cursurile 
celebrităților: Kahnis, Luthardt, Briickner, 
Drobisch, Ahrens și alții.

Era la anul 1865. La gimnasiul din 
Brașov era mare lipsă de profesori. Și 
astfel Șaguna se vădu îndemnat a-l che
ma pe loan Popea încă înainte de ce și-ar 
fi putut termina studiile superidre, și a-i 
oferi o catedră de profesor la gimnasiul 
nostru.

De atunci activitatea iubitului de
funct s’a desfășurat în tătă a ei bogăție 
în mijlocul nostru. O uriașă și mănosă 

i lucrare. Timp de 35 de anî propagă loan 
! Popea cuvântul lui Dumnezeu și al nea- 
| mului românesc, ca profesor de religie și 

de limba și literatura românescă la școlele 

nostre, timp de 35 ani semenă el în rân- 
durl-renduri de tinere generații senti
mentul religios, iubirea virtuților, admira
țiunea caracterelor morale și dragostea cătră 
tot ce e românesc.

Caracterul religios-moral și consciința 
viie națională, — etă idealul său pedagogic, 
etă ținta la care a îndreptat dilnic ochii 
și inimele miilor săi de elevi. Și cine l’a 
cunoscut, scie prea bine în ce înalt grad 
a întrunit el în persona sa proprie acest 
ideal, — un lucru, care ne explică admi
rațiunea și iubirea tuturor elevilor săi, 
pentru cari memoria lui, sfântă și în veci 
neuitată va fi.

Dornic de bine, gata Ia ori-ce ac
țiune nobilă, însuflețit pentru ori-ce causă 
ideală, activitatea lui Ioan Popea nu s’a 
putut mărgini între cei 4 păreți ai școlei. 
El avea un capital spiritual cu mult prea 
bogat și vast și ținea să-1 cheltuiască tot 
pentru binele obștesc.

Astfel îl vedem desfășurând o acti
vitate rodnică în sinddele ndstre archidie- 
cesane, ca deputat sinodal, îl vedem ca 
president al Reuniunei învățătorilor din 
protopopiatul Brașovului, muncind neo-
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In loc de flori peritore pe sicriul 
regretatului profesor emeritat loan Po
pea, au Intrat la „Fundațiunea Bologa" 
pentru masa studenților români din Brașov 
următdrele daruri piose: D-l Teodor Nica 
director la banca națională a României în 
Bucuresci 20 cor., familia Pușcariu din 
Brașov 20 cor., familia Damian 20 cor., 
d-l Cornel Bardosy ces. și reg. locotenent 
auditor 10 cor, d-l Augustin Mazuchi ar
chitect în Brașov 10 cor., și d-l Dr. Sterie 
N. Ciurcu medic în Viena 20 cor. Pri- 
mescă pioșii donatori cele mai căldurose 
mulțămite. — Direcțiunea școlelor medii 
gr. or. române.

Suveranii Germaniei în Italia. 
Părechea imperială germană, în călători a 
sa spre Roma, ce va ave loc pe la înce
putul lui Maiu, va trece prin Bavaria. 
După cum se anunță din Berlin, suveranii 
Germaniei se vor întâlni în timpul trece- 
rei cu principele regent, în gara centrală 
din Miinchen, er lâ reîntdrcerea lor din 
Roma la Berlin vor petrece mai multe 
<5re la Miinchen, căci, după cum'se spune, 
împârătesa doresce de mult să revadă 
acest oraș. La sfîrșitul acestei luni plâcă 
înaintea părechei imperiale un tren spe
cial cu echipagii și cai, tot prin Miinchen 
spre Roma. Acestea vor servi ca să con
ducă pe împărat, în Roma, de la ambasada 
prusiană pănă la Vatican, de 6re-ce după 
ceremonialul Vaticanului nu se pote ca 
visita papei se se facă de cineva care 
plăcă din Quirinal seu cu un londou .’tras 
de cai din grajdurile regale italiene.

Potop în Bănat. In urma ploilor în
delungate au crescut — scrie „Drap." — 
repede rîurile Bega, Murăș și Timiș și 
amenință a esunda, ba pe alocurea au și 
esundat. In Timișdra a trebuit în săptămâna 
acesta să se ia disposițiuni de siguranță 
contra apei. O mulțime de lucrători au 
lucrat două dile pentru întărirea țărmului 
In locurile amenințate stă neîntrerupt o 
sentinelă. In Lammgass apa a pătruns în 
trei curți. Altă stradă Hasengasse a fost 
în mare parte cuprinsă de apă. — Mare 
pericol este și la Gataia, unde Berzava a 
eșit din matca ei și a pătruns în case și 
a inundat ogdrele. Multe animale de casă 
s’au înecat. Societatea de regulare a rîu- 
lui Bega și Timiș au trimis mulți lucrători 
la Gataia pentru a preveni pericolul. 
— Mureșul și Timișul încă au esundat pe 
alocurea. — Și în Panciova e mare pri
mejdia. Dunărea și Timișul cresce vădând 
cu ochii. Partea de lângă Timiș a orașu
lui, apoi comunele Orcea și Borcea sunt 
serios amenințate.

Distrugerea unui detașament turc. 
Se telegrafieză din Sofia, că o bandă 
de insurgenți macedoneni, comandați de 
Storianoff, ar fi atacat un detașament de 
trupe turcesc! nu departe de Sneratz, 

bosit la ridicarea nivelului învățământului 
nostru primar, îl vedem ca redactor al 
fdiei „Școla și Familia11, urmărind același 
țăl al luminării neamului nostru.

Și lăsatu-ne-a posterității, „aere pe- 
rennius" o colecție bogată de lucrări li
terare scientifice și didactice, car! con- 
stitue o scumpă moștenire pentru urmașii 
săi din neam în neam.

La anul 1900, după neuitata festivi
tate a jubileului gimnasiului nostru, loan 
Popea trece la pensie. Der sufletul lui și 
în acest timp de retragere nedespărțit 
rămâne de șcdla iubită la care a muncit 
35 de an! ca profesor. Și cu inimă duidsă 
ne aducem aminte, cum venerabilul bă
trân venia forte ades la șcdlă, ca să 
asiste la prelegeri și să convorbescă cu 
iubiții săi colegi. O seninătate binefăcă- 
tdre se ’ntindea atunci totdeuna în jurul 
lui și dragostea lui nemărginită pentru 
cariera dăscălescă, bucuria ce o avea pen
tru progresul tinerilor și vioiciunea lui 
senină, exercitau influință încuragiatore și 
înălțătore asupra spiritelor ndstre de multe 
ori obosite de munca dilei, de multe ori 
•desgustate de decepțiile vieții. O, fericit 

din care a ucis 140 de omeni, dr restul 
l’a pus pe fugă.

Succesiunea la tron în Serbia. 
Regele Alexandru are încredere, că se
natul și camera vor primi propunerea sa 
d’a se numi locotenentul Lunjevitza ca 
moștenitor al tronului. Părechea regală 
n’a asistat la serbarea națională pentru 
liberarea Serbiei de sub jugul turcesc, 
de ore-ce esistă o mare nemulțumire în
tre ofițeri.

Președintele Loubet în Algeria. 
Președintele Loubet a plecat la Alger 
pe bordul crucișetorului cuirasat „Jeanne 
d’Arc".

Cârtă între soldații germani și 
austriac!. „Agenția Reuter'1 află din Pe
king, că un conflict ar fi isbucnit între 
soldații germani și austriac!, în număr de 
vre-o 50 din fie-care parte, într’o cârciumă. 
Certa s’a transplantat apoi în stradă și a 
degenerat într’o învălmășelă. Luptătorii 
s’au servit de cărămidi, de bastdne, câți-va 
de cuțite și alții de arme. O companie 
germană și alta austriacă au despărțit pe 
luptători și au deșertat strada. Au fost 
mai mulți răniți; ei au fost transportați 
la spital.

A înebunit în biserică. In Sâmbăta 
Pascilor, când se serbdză la catolici în
vierea, în biserica din Beclcherecul-mare 
o servitdre cu numele Draga Migătow, s’a 
urcat pe treptele amvonului și a strigat: 
„Eu sunt Dumnezeul Eu am înviat!" — 
Numai cu mare greutate putură înfrîna 
pe nenorocita fată, care voia se sară din 
amvon. Intervenind poliția, fata a fost 
dusă la spital.

Kohn — mijlocitor de căsătorie. 
„Pentru o damă tînără și frumdsă, care 
are zestre de o jumătate milion corone 
se caută un bărbat potrivit". Anunțul 
acesta se pute ceti în foile din Viena în 
1898. — Deși ori-ce om cu mintea sănă- 
tosă pute să ghîcdscă, că e la mijloc o 
înșelătorie, fiind-că o damă, care are zestre 
de '/2 milion, nu va apela nicî-odată la 
anunțuri prin diare, pentru a-șî găsi un 
bărbat, totuși s’au aflat 17 bărbați, cari 
au cădut în capcana jupanului Kohn, 
care publicase anunțul, trimițându-i avan
suri pe socotela zestrei drept „onorar" 
pentru mijlocire. Ve(jendu-se însă trași pe 
sfdră l’au dat în judecată și curtea cu 
jurați din Viena l’a condamnat pe Iosif 
Lobi Kohn la 4 ani temniță grea. Sumele 
escrocate se urcau la cifra de 4570 cor. 
60 bani.

Cum și-a bătut joc Solomonovic! 
de 12 Olteni. In Paris trăesce un domn, 
care portă numele de mai sus și are în 
antrepnsă un local de varietăți numit | 
„Casine de Paris". Ca să-și facă rost de 
o novitate, care se atragă public cât de 
mult, a scris fratelui seu în România să-i 

de 3-ori fericit om, pe tine nu te înfrân- 
geau nici cele mai cumplite lovituri ale 
sorții!

Scirea morții lui, întâmplată în 1 a lunei 
curente, ne-a atins ca un fulger din se
nin. Cei mai mulți nici nu sciusem, că 
este bolnav. Etă de ce sufletele ndstre 
abia abia să pot reculege din cumplita 
eraoțiune, ătă de ce gândul nostru abia 
abia să pdte împăca cu ideia, că emeri- 
tatul nostru coleg, tot-deuna veselul și 
seninul loan Popea, nu mai este între 
cei vii I...

*
O, sfășietore durere, care ne storci 

lacrimi din ochii învolburați, nu ne amărî 
sufletul nostru în acest solemn minut! 
Te du din inimile ndstre triste, căci nu 
mai voim să plângem!

O astfel de vieță, o așa bogăție de 
fapte vii, o așa luptă nobilă pentru cele 
mai înalte idealuri, precum a trăit-o, a 
desăvîrșit-o și a luptat-o scumpul nostru 
defunct, nu pdte fi isvor de lacrimi dure- 
rdse! O astfel de vieță este o glorie eternă 
pentru cel ce a trăit’o, o aureolă, pe care

angajeze 12 Olteni și 2 lăutari. Oltenii 
au fost angajați, tot băieți tineri și buni 
dansatori, căci trebuiau să se producă la 
Paris cu dansuri românesc! „Gălușerul", 
„Bătuta" etc. Asta s’a întâmplat prin Oc- 
tomvrie a. tr. Audind lumea de călușerii 
români, se îngrămădeau la localul lui So- 
lomonovici, de nu mai încăpeau. Antre
prenorul însă nu le-a plătit Oltenilor ni
mica, așa că bieții dmeni s’au vădut ne- 
voiț! a se întdrce în patrie. Ei nu și-au 
putut plăti drumul de cât pănă la Ziirich 
de unde au fost trimiși mai departe pe 
cheltuelile consulatului român. Tribunalul 
de Ilfov a dat acum în judecată pe frații 
Solomonovic! și unul din ei, cel ce a an
gajat Oltenii, a fost și arestat.

Un sfat bun. Cine vrea să-și facă 
în grădină un covor frumos de ierbă, ace
luia se recomandă a-și procura de la Ma
gazinul de semințe c. r. Edmund Mauth- 
ner în Budapesta, amestecul de semințe 
de iârbă compus din ierbă de la „Prome
nada" său „insula Margaretha". De 29 ani 
liferâză Mauthner aceste semințe de ierbă 
pentru parcurile splendide din Budapesta 
și din insula Margaretha.

2. Un medicament pentru popor. Prin așa 
numitul spirt de vin (Franzbrandtwein) și sarea de 
vin al lui Moli, pacieDților li-se oferă un mijloc vin
decător sigur și ieftin contra maladiilor de reumă 
apoi la răni și umflături. Pr'țul unei sticle dim
preună cu îndrumarea necesară e de corone JL-90. 
Se trimite dilnic prin r*mbursă poștală de farma
cistul și liferantul curții c. și reg. A. Moli, Viena 1 
Tuchlauben 9. In farmaciile din provincie și în dro- 
guerii să se ceră hotărît preparatul A. Moli, care 
e provedut cu marca de contravenție și cu sub
scrierea

Un articol al Reginei României.
„Revista Idealistă11, care apare sub 

direcția d-lui Mihail G. Holban, publică în 
numărul 2 un articol datorit penei M. S. 
Reginei României,

Articolul e întitulat „Surorile de Ca
ritate11 și inaugureză colaborarea Suve
ranei României la „Revista Idealistă".

Mama răniților, cum fdrte bine rele- 
veză d-l Holban, era indicată să scrie un 
asemenea articol.

Cei car! au călătorit în Anglia, or! 
se ocupă cu chestiile filantropice, cunosc 
simpatica figură a d-rei Florence Nightin
gale. Mișcătdrele pagini pe car! Carmen 
Sylva le publică în „Revista Idealistă“> 
vor face cunoscută opera de jertfă a 
acelei femei, o a doua providență pentru 
omenire.

Suverana termină frumosul său ar
ticol asupra „Surorilor de caritate" cu 
următorele duiose rânduri:

„Rugăm pe cei, car! sunt mai înain
tați în viață și car! sciu prin încercare, 
cât de puțin rămâne omului mai pe urmă 
din acele năluciri ale tinereței, să nu rîdă 
seu să trâcă înainte, său să se închine cu 
smerenie: față cu sora de caritate ei se 
găsesc în presența unei inimi, care s’a dat

o duce cu sine în eternitate dspele nos
tru vremelnic!

Da! dispară durerea din inimile nds
tre! Dispară adi grdza morții nepătrunse 
de mintea nostră și încuibe-se în inima 
ndstră mângâierea senină, că un suflet 
nobil s’a înălțat ârăși spre acea eternă lu
mină, din care se rupse,— mângâierea că, 
sufletul iubitului nostru răposat va plana 
din ceriuri acum și de aci înainte asupra 
ndstră și a neamului pe care l’a iubit.

In acest ultim moment de despărțire, 
îmi ridic glasul cătră cel a tot puternic și’l 
rog: Domne! deschide porțile fericirii 
eterne pentru sufletul neuitatului nostru 
coleg, care în sbor se înalță adi la ceres
cul tău tron, er în sufletele ndstre îndu
ioșate picură balsamul mângăerei, întăresce 
cugetele și inimile ndstre, ca din calea ta 
să nu ne abatem, și fă-ne parte și nouă, 
la vremea care ni-o vei hotărî, ca sufletele 
ndstre să binemerite a lua același sbor 
spre aceeași divină lumină, spre care se 
înalță sufletul acestui iubit coleg al nostru 
și devotat rob al tău! Amin! 

cu totul, cretjând că a găsit ceea-ce căuta ; 
er ceea-ce căuta este atât de frumos, atât 
de măreț, încât chiar decă ar greși, por
nirea ei ar merita respectul tuturor.

„Decă credeți, că este datoria d-vdstră 
de a-i arăta greșala, faceți-o încet/cu blân- 
deță, cu tdtă inima: nu uitați că ceea-ce 
atingenți, este ca ori-ce ideal, care nu mai 
subsistă: când se sfărîmă, te dore..."

Representații, concerte și petreceri.
Elevii școlei comerciale sup. rom. gr. 

or. din Brașov învită la serata dansantă, 
ce se vor aranja Marți în 21 Aprilie 1903 
st. n. în sala de la „Gewerbe Verein". In 
pausă se va juca jocurile naționale : Călu- 
șerul de la BlașiO, Bătuta și Brâul. Pre
țul întrărei: de personă 2 cor. Gontribuiri 
peste taxa de intrare se primesc cu mul
țămită. începutul la 8 ore săra. Intrarea 
se elibereză pe basa invitării. Comitetul 
aranjator: George Talescu, Virgil Bontescu 
Anastasiu Beșa, Octavian Neagoș, Alexin 
Candale, Emanoil Stoica, Dumitru Hociotă, 
Constantin Călțiun din cl. III. comercială. 
Ioan Pintea, Aurel Greceanu din clasa II. 
comercială.

—Societatea de lectură a tinerimei de 
la institutul ped. teologic gr. or. român 
din Arad, învită la ședința publică, ce se 
va ține la Dumineca Tomii în 13/26 Apri
lie 1903 în sala „Casei Naționale". înce
putul la 7’/2 ore sera. Prețul de intrare: 
Locul I de personă 4 cor., locul II. de per- 
sonă 3 cor., de familie 6 cor., locul III. de 
personă 1 cor. 60 fii., de familie 4 cor. 
Contribuiri peste taxa de intrare se pri
mesc cu mulțămită și se vor publica prin 
(Jiare.

Program: 1. „Christos a înviat", me
lodie bis. cântat de corul societății. 2. 
„Cuvânt de deschidere" rostit de preșe
dintele societății, Romul R. Rațiu. 3. „Graiu 
nou" de C. Porumbescu, eșec, de orchestra 
societății. 4. „Importanța religiunii în vieța 
popdrelor", disert. de Romul R. Rațiu. 
„Faurul amorului" de Unglaub. eșec, 
de corul Societății. 6. „Feringhis" (frag
ment) de V. Alexandri, predat de loan 
I. Ardelean. 7. „Din trecutul preparandiei 
ndstre", disertație de Nicolae Christea. 8. 
„Serenadă" de Cav. de Flondor, eșec, de 
corul societății. 9. „Mdrtea lui Fulger" de 
G. Ooșbuc, pred, de Virgil Cosma. 10. „Nu
mele tău" de G. Porumbescu eșec, de co
rul societății. 11. „Șaua țiganului" de Th. 
Speranță, pred de Ioan Toconiță. 12. „Mo
ment musical" de Schuberth, eșec, de or
chestra societății. Dans.

— Societatea sodalilor români „Lu
mina11 din Brașov aranjeză Luni în 7/20 
Aprilie 1903 (a doua di de Paști) o serată 
dansantă culegială împreunată cu teatru, 
coruri și declamațiuni în. sala hotelului 
„Orient" nr. 1. începutul la 8 ore sâra. 
Corurile se dirigeză de domnul învăț. N. 
Oancea jun. Intrarea de personă 1.20 cor. 
Studenții 80 bani. Bilete se pot căpeta la 
D. D. Eremias nepoții, la libr. Ciurcu, la 
Gasina Română și săra la cassă. NB. Oferte 
marinimdse se primesc cu mulțămită și se 
vor publica prin diare.

Programul: 1. Musică. 2. Sunt-.vâ
nător, marș cor bărbătesc de N. Popovici. 
3. Declamațiune. 4. Fosta i lele, cor mixt 
de G. Musicescu. 5. Declamațiune, de so- 
dalul V. Furnică. 6. Fdie verde pup de 
crin, cor mixt de Tim. Popovici. 7. De
clamațiune. 8. La bordei, cor mixt de G. 
Musicescu. 9. Musică. 10. Teatru, lorgu de 
la Sadagura, său Nepot salba draoului, co
medie în trei acte, de V. Alexandi. Per- 
sdnele: N. PurchSrea. N. Rusu, D. Arde- 
leanu, G. Popa-Petrescu, d-șdra A. Lungu, 
M. Lungu, V. Guran, V. Furnică, G. 
Ardeleanu. Venitul curat este destinat pen
tru ajutorarea sodalilor.

ULTIME SC1RL
Viena, 17 Aprilie. Ministrul un

guresc de culte I. Wlassics a sosit 
aici de la Raguza, ca se intervină 
la depunerea jurământului noului epis
cop ales al Aradului I. I. Papp, ce 
se va face ac|I.

Literatură.
A apărut „Almanachul“ societății 

„Petru Maior11 Budapesta 1901 cu un con
ținut bog-n. și ilustrat. Format 8° cu 144 
pagini. Irețul 4 corone. Se află de vândare 
la Tipografia A. Mureșianu cu prețul indi
cat, plus 35 bani porto.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la bursa din Vîena,
Din 16 Aprilie n. 1903

Eleata ung. de aur 4(l/0......................121.45
Renta de corone ung. 4% • • • 99.60

Cursul pieței Brașov.

[mpr. căii. fer. ung. în aur •
Impr. căii. fer. ung. în argint 4°/0 •
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 
Bonuri rurale ungare B’/j’/o • • ■ 
Bonuri rurale croate-slavone . . .
fmpr. ung. cu premii....................201.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 157.50

99.20
99.25
94 15
99.25

Din 17 Aprilie n. 1903

92.50

Bancnot rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.70 „ 18.80
Napoleond’orl. „ 19.04 „ 19.08
Galbeni „ 11.20 „ 11.30
Mărci germane „ 117.- „ 11108
Scris fonc.Albina 5% 101.- „ 102—
Ruble Rusescl „ —.— 75 •
Lire turcescl , 21.40 n *

ROMÂNIA
nPrîxxi.ăiria, Oozi.sta.nsLțe-

9

Renta de hârtie austr......................... 100.65
Renta de argint austr......................   100.45
Renta de aur austr..............................121.65
Rente austr. 4°/0 de corone . 101 20
LosurI din 1860.................................. 153.75
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.05
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 724.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit 674 —
NapoleondorI . ..............................19.06
Mărci imperiale germane . . . 116.90
London vista..................................  239.75
Paris vista....................................  95 32 '/2
Note italiene.................................. 95.30

Dela vice-comitele comitatului Brașov.

Nr. 2927—1903.

Concurs.
Pentru postul de espeditor 

devenit vacant la magistratul orașu
lui Brasso, precum și pentru postu 
rile jos Insinuate, cari prin ocuparea 
postului sus numit vor putea deveni 
vacante, deschid concurs.

Emolumentele statorite pe basa 
statutului acum valabil, sunt urmă- 
tbrele:

a) Espeditor: 1600 corbne sa
larii! fundamental. 3' 0 cor. relut de 
cuartir și 5 quinquenale.

&) Oficial al oficiului de dare: 
1400 cor. salariu fundamental, 300 
cor. relut de cuartir și 5 quinquen.

c) Primul oficial de conta 
bi li ta te: 1500 cor. salarii! iunda- 
inental, 300 cor. relut de cuartir și 
5 quinquenale.

d) Al doilea oficial de con
tabilitate: 1410 cor. salariu fun
damental, 300 cor. relut de cuartir 
și 5 quinquenale.

e) Al treilea oficial de con
tabilitate: 1200 cor. salar.u fun 
damental, 300 cor. relut de cuartir 
și 5 quinquenale.

f) Cancelist: 1000 cor. salar 
fundamental. 200 cor. relut de cuar
tir și 5 quinquenale.

Toți aceea, cari doresc a con
cura la posturile sus numite au a-șl 
documenta cu testimonii: etatea, pur
tarea morală, qualfficafiunea, func
țiunile ocupate de până acum, capa
citatea lor phisică și spirituală și cu 
uoscința limbei maghiare, germane 
și române; competenții pentru pos 
tarile de oficial și cancelist, la ofi 
ciul de dare, pe lângă cerințele sus 
numte mai au a șî documenta șl 
praxa în branșa matematică.

Olic enții de present aplicați în 
serviciul orașului n’au lipsă a șl do
cumenta acesta cerințe. — Tot odată 
aduc la cunoscință publică, că atât 
oficialii de c nt.abilitate și a ofici - 
lui de dare, cât și cancel știi sunt 
datori a d< pune o cauțiune în mări
mea salariului anual.

Petițiile sunt a se așterne sub 
scrisului, până în 1 Maiu a. c. la 
ore a. m. cu atât mai vertos, pentru 
că petițiile intrate după espirarea 
acestui termin, nu se vor lua în con
siderare

Brasso, în 7 April e 1903.
Dr. Jekel m. p. 

2-2.(927i. vice-comite.

Abonamente la 
„Gazeta, Transilvaniei*1 

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

Brassovârmegye alispânjâtol.

Sz. 2927—1903.Pâlyâzati hirdetmeny.
Brasso vârosi tanâcsnâl iirese- 

desbe jott kiaddi, valamint ez âl- 
lâs beto'tese folytân netalân meg- 
uresedhetd alăbbi âllâsokra pă- 
lyâzatott nyitok.

A jelenleg ârvenyben âllo sza- 
bâlyrendelettel megâllapitott illetme- 
Dyek kovetkezbk:

a) Kiaddi: 1600 kor. alapfîze- 
țbs, 300 kor. lakpenz es 5 Otod dves 
korpotlek.

Addhwatali addtiszt: 1400 kor. 
tbrzsfizetâs, 300 kor. lakpânz âs 5 
Otod âves korpotlek.

c) Elso szămvevosegi irodatiszt: 1500 
kor. tOrzsfizetes, 300 kor. lakpânz es 
5 btod eves korpbtlbk.

d) MtFodik szdmvevosdgi irodatiszt: 
1400 kor. tbrzsfîzetâs, 300 kor. lak
penz âs 5 btod dves korpotldk.

e) Harmadik szdmvevdsegi irodatiszt: 
1200 kor. tbrzsfizetes, 300 kor. lak
penz es 5 otod cves pdtlăk.

f) Irnokoknâl: 1000 kor torzsfi- 
zetes, 200 kor. lakpbnz ba 5 Otbd 
6ves pftlek.

Mindazok, a kik ezen âllâ.sok 
bârmelyikâre pâlyâznak, kbtelesek 
igazolni megfelelb bizonyitvânynyal 
eletkorukat, fedhetetlen jellemiiket, 
iskolai kâpzettsâguket, eddigi alkal- 
maztatăsui-at, phizicai es szellemi ke- 
pessâguket, a magyar , nemet- 6s ro
mân nyelvnek ismeretăt, ugy az iro- 
datiszti, valamint az adohivatali ir 
noki âllâsra pâlyazbk, mbg kbtelesek 
igazolni szâmtani miveletekben valo 
jârtassâgukat. A vârosnâl jelenleg 
alkalmazâsba âll6 hivatalnokok en- 
nek igazolăsa aldl felmentetnek. To- 
vâbbâ kozhirrâ teszem, hogy a szâm- 
vevfisegi 6s adohivatali irodatisztnek, 
valamint az adohivatali irnokoknak 
egy evi fizetesevel felerft biztositbkot 
kell letenni.

Pâlyâzati kbrvânyek 1903 măjus 
h6 1-en d. e 11 orăig, nâlam, annâl is 
inkâbb benyujtandok, mert a hatâr 
iddn tul beerkezâ kbrvenyek fîgye- 
lembe nem vetetnek.

Brasso, 903. 6vi âprilis h6 7.
Dr. Jekel Frigyes

2—2.(927) alispân.

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 cunoscință 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 țliua de Luni in 28 
Aprilie (11 Maiu) ărele 3 p. ni. 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 ConsemnațiunI, seu la ori ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numerar seu în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (80.000) optzeci mii lei, presentând recepisa de depunere odată 
cu oferta.

ConcurențiI mai sunt datori s6 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 s6 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 

Constanța cel mai târdiu la data și ora fixată mai sus și vor fi adresate:
Domnului primai* al orașului Constanta

La Constanța 
(Românit*)

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 diua 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. 03 45 — 1903 Februarie 27. 3—5,(907).

Prafurile-Seîdlitz ale lui Moli

I Catalige

MUSICALE
pentru:

Clavir,
Harmonioum
Violină

Cello
Zitheră

Kammermusik
Orchestră

Gitară
4-4.910. Cântece

Humoristice
Choruri

Duett e, Terzette
Opuri de studii 

etc. eto. trimite 

-= gratis =- 
șF franco.

Otto XJZeiSLSS
Musikverlug n. sortiment 

| Wien, VI/2, Mariahilferstrasse 91.

X

Veg-âtatiile amssniil, decă lineare cutiă ewte jir»v(I<tută eu mareu de 
ajserure a lui A, Moli «I eu mihserlerea «a.

Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu
tăților celor rrai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite băle femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. —Prețul unei cutii originale sigilate Corbne 2.— 

Falsificați? le se vor armă? t pe cale ju 'ecătorescâ.

Franabraimtwem și ssre a lui
Urwi+ohilu num'll decă fiecare sticlă este - rovedută cu marca de scutire și cu veniaoiiu numai, plumbui iui a. m«ib.

Franzbranntwein-ul șl sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de răcelă. 
Prețul unei sticle originale plumhate, Cordi.e 1.90.

Săpun de copii a lui Moli.
Cel mai tiu săoun de copii și dame fabiicat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a peb-i, cu deosebire pentru ' opii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corone 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este prove^ută cu marca 
de apărare A. Moli 

Trlntltrrea princlpaHă prin 
Farmacistul A. tflOLftj,

c, și r. fannsor al curții imperiale Vieua, Tucinaubeii 9
Comande din provinciă se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ccră preparatele yiwgcțute cu iscălitura
de apărare a lui A. MOLL.

Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Eugen 
și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler.

marca

Neustadter
■ *

s

V

‘ „Gazeta Transilvaniei“ cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și la Eremias Nepoții. "Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


