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înainte numai!
In congregația dela Arad s’a 

încins Miercuri o luptă frumosă și 
înfocată pentru dreptul de limbă.

Seim, că membrii români ai 
congregației au început acostă luptă 
printr’o interpelație, ce a adresat’o 
conducătorul lor, d-1 Mihaiu Veliciu. 
In Ianuarie trecut vice-șpanul din 
Arad l’a întrebat, decă are de gând 
a dispune, ca de aci încolo tote pro- 
tocălele adunărilor comitatului se 
fie purtate și verificate și în limba 
română, după-ce în ședința sa, ți
nută la 8 Ianuarie 1869, congrega- 
țiunea comitatensă a dispus și a de
cis acesta cu unanimitate.

Viceșpanul Dalnoki Nagy Lajos 
a răspuns atunci la interpelare: că 
el a găsit starea de lucruri așa cum 
este și o va mențină, fîind-că dispo- 
siția privităre la limba protocolară 
română nu se pole executa.

Interpelarea d-lui Veliciu a fost 
produs mare turburare între șovi- 
niști, er foile lor au îndreptat din 
causa acesta cele mai vehemente 
atacuri în contra Românilor.

„Turbatele atacuri șoviniste — 
diceam noi — trebue să întărescă 
numai pe Românii din comitatul 
Aradului în hotărîrea lor de a apăra 
dreptul limbei române și a nu mai 
suferi să fie escamotat."

Așa. s’a și întâmplat. In congre
gația de alaltăeri membrii români, 
cari s’au presentat într’un număr 
imposant de peste o sută de inși, au 
pretins din nou, printr’o cerere a lor 
de sine stătătore, de a se purta 
protocolul adunărilor comitatense și 
în limba română. Ei au rămas așa
dar consecuenți și au deschis în con
gregația de Mercur! focul cu cum
păt, dâr și cu mare resoluțiune pen
tru reactivarea stării legale în pri
vința dreptului de limbă, prevăzut 

în legea naționalităților. Au întâm
pinat însă oposițiunea cea mai ex
tremă, volnică și perfidă, chiar și din 
partea acelora, cari sunt puși în 
fruntea administrației comitatului și 
a căror datorie principală este de a 
veghia, ca legile să fie strict esecu- 
tate și respectate.

Fișpanul și viceșpanul. în deo
sebi cel din urmă, s’au purtat în 
acestă cestiune de limbă, legală și 
dreptă, care, cum s’a pus, era așa 
de clară, încât nu mai admitea nici 
un fel de discuțiune, într’un mod 
ne mai pomenit de volnic și violent, 
âr din punctul de vedere etic și de 
drept, necalificabil.

A declarat adecă viceșpanul, 
fără de nici o sfială, că ori ce s’ar 
întâmpla cu propunerea lui Veliciu 
și soți, de va fi primită ori nu, el 
nu se va abate dela calea ce o află 
de bună, pentru apărarea suprema
ției rassei maghiare; dâcă l’ar și 
obliga decisiunea congregației, ca să 
câștige valore legei irregulare (adecă 
legei naționalităților), el, în deplina 
consciință a responsabilității legate 
de posiția sa, va ave curagiul, ener
gia și voința de a nu-i satisface.

Acestă sfruntare a legei și a 
dreptății a indignat și turburat 
mult pe membrii români și vorbito
rii lor au dat cea mai vie și ener
gică espresiune sentimentelor lor 
ofensate. S’a produs un sgomot asur- 
ditor în urma pătimașelor întreru
peri și apostrofări din partea ma
ghiară, la cari Românii n’au rămas 
datori cu răspunsul.

Resultatul este, că dreptul lovit 
de forță și de violență a fost ărăși 
sugrumat, întrebuințândn-se apucă
tura, care nu era de loc justificată 
în starea lucrurilor, de a pune la 
vot propunerea comisiunei perma
nente, ca să se constate, dăcă cei 
ce cer folosirea limbei române ca 

limbă protocolară fac a cincea parte 
din numărul total (606) al membrilor 
congregației.

Cererea Românilor a fost sub
scrisă de 130 membri. Acesta însă 
nu li-a ajuns și au cerut, ca cei de 
față să se pronunțe prin vot, dâcă 
se alătură la petițiune. Votarea a- 
câsta a servit totuși numai spre ono- 
rea celor 106 membri români pre
sent!, căci a dovedit cât de mult țin 
ei la dreptul limbei lor.

A fost respinsă cererea Româ
nilor, fîind-că așa a voit compania 
Urban-Dalnoky-Vâsârhelyi - Nachtne- 
bel. Dăr n’a fost o bătălie pierdută 
acesta, ci un pas spre isbânda finală 
a bravilor luptători români în con
gregația dela Arad. înainte nu
mai !

Răspunsul lui Koerber la inter
pelația lui Schonerer. Seim că depu
tatul național german din „Reichsrath" 
Schonerer a fost adresat ministrului pre
sident Koerber o interpelație privitdre la 
prigonirea Germanilor din Ungaria. Intre 
altele Schonerer a fost d’s> că atitudinea 
imperiului german urmată față cu Ger
manii din Ungaria, atitudine ce s’a mani
festat în vorbirea de detinădi a cancela
rului german Biilow, ușor ar pută se 
schimbe părerile Germanilor din Austria 
referitor la alianța cu Germania.—Koerber 
răspundând a dis, că e vorba aici de-o- 
parte despre imperiul german, de altă 
parte despre regatul ungar, așa-deră despre 
două state în ale căror afaceri interne 
guvernul austriac nu pote se se amestece.

Relațiunile austro-ruse. Țarul Ni- 
colae a conferit contelui Kapnist, amba
sadorul Rusiei la Viena, ordinul „Sf. Ale- 
sandru Newski". In rescriptul prin care 
conferă acest ordin, Țarul (jice, că apre
ciază fără reservă eminentele servicii și 
zelul cu care ambasadorul îndeplinesce 
instrucțiunile, ce i-se dau, contribuind ast

fel la menținerea relațiunilor amicale, ce 
esistă de multă vreme, între Rusia și 
Austro- Ungaria.

Noul ministru de esterne ita
lian. Din Roma se anunță, că regele Vic
tor Emanuel a numit pe ministrul marinei 
italiene Morin, ministru de esterne în locul 
lui Prinetti. Noul ministru de esterne a 
declarat, că va urma politica lui Prinetti 
și, ca și acesta, in cestiunea albanesă va 
procede în deplin acord cu Austro-Un- 
garia și Rusia. Morin a conferit alaltăeri 
cu ambasadorii Austro-Ungariei și Rusiei. 
El, ca și Bulow, consideră situația din Bal
cani ca fiind seridsă, se încrede însă în 
energica pășire a puterilor interesate, că
rora le va succede a menține ordinea.

Limba română și congregația 
comitatului Arad.

Miercuri s’a ținut congregația de pri
măvară a comitatului Arad. Membrii ro
mâni s’au presentat în număr mare (116), 
ca să susțină lupta frumdsă ce s’a dat în 
favorul dreptului limbei române.

încă în presară s’a ținut o conferență 
presidată de d-1 Mihail Veliciu, fiind de 
față vre-o 40 membrii. S’a raportat asu
pra demersului în afacerea limbei, și s’au 
luat hotărîri cu privire la representarea 
causei în congregație.

Adunarea s’a deschis Miercuri la drele 
9*/4 prin fișpanul Urban Ivan. Intrând în 
ordinea dilei, raportul viceșpanului se ia 
la cunoscință. Presidentul pune apoi Ia 
ordinea (filei, ca urgentă, cererea Româ
nilor: de a-se reducta protocolul comitatens 
și în limba română.

Uomisiunea administrativă propune, 
ca să se stabilescă, decă '/5 parte din 
membrii congregației cere introducerea 
limbei române ca limbă protocolară, căci 
acâsta o prescrie legea din 1868.

îndată după acesta lua cuvântul d-1 
Mihail Veliciu, care ține un eșcșlent dis-

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Surorile de caritate.
De Carmen Sylva.

(Fine).

Vieța din spitale este o viâță de fa
milie; în sala de bolnavi sora găsesce 
acel sprijin, care răspunde unei trebuințe 
ce s’a născut împreună cu femeia: aceea 
de a avă o familie; înse acestă familie nu 
dispare; ea nu este espusă schimbărilor 
ce aduce vremea, pentru-că ea se reîno- 
esce, întineresce, ca să (fie așa, de câte-ori 
un bolnav trece pe pragul casei.

Surorile în genere sunt vesele; ele 
au nevoie de a înveseli pe bolnavi, de a 
se înveseli pe sine, ca și cum ar voi să 
depărteze din ochii lor priveliscea atâtor 
miserii.

In capul fie-cărui serviciu este o soră 
superidră, care împarte munca elevelor și 
îngrijesce ca tdte să fie în bună regulă. 
Ea are o miie de ocupațiuni, cari nu-i lasă 
un moment de odichnă; ea este harnică, 
sîrguitdre, are o inimă căldurosă, se arată 
ca o mamă față de bolnavi, de ori-ce mo
limă ar fi atinși. Pentru ori-ce slăbiciune 

a ființei său a sufletului, pururi se găses
ce printre surori un nou apostol, tot-deuna 
gata pentru a obloji rănile, pentru a cu
rați inimile. Câte cașuri n’am vădut, în 
cari doctrina rămânea nefolositdre, în cari 
cuvântul mângăetor s’ar pută lecui!

Adese-ori nu băla trebue considerată, 
ci bolnavul, căruia ori-câtă dragoste a-i 
arăta, ori câte încuragieri și consolațiunî 
i-ai aduce, tot n’ai făcut îndestul.

In fie-care Duminecă bolnavii sunt 
aduși pe jețuri cu rotile la capelă; când 
starea lor nu îngăduesce să fie schimbați 
din loc, se oficieză slușba divină chiar în 
sala de bolnavi. Sora său veri-ce altă per- 
sonă laică, demnă de a înlocui pe preot, 
slujesce. Se cântă imnuri, se cântă psalmi, 
se citesce evangelia și epistolia dilei, și se 
termină cu cea mai frumdsă, cu cea mai 
dumnedeescă dintre rugăciuni, cu Tatăl 
nostru; er tote inimile într’un avânt se 
înalță spre Cel de sus, când se sfîrșesce 
cu cuvintele: „și ne isbăvesce de cel rău“. 
Ori-cine scie, că acolo, decă sunt mulți 
chemați, puțini sunt aleși.

Odată pe lună se ține o predică de 
cătră un păstor pentru surori. Ei se rdgă, 
ca să dea Dumnezeu răbdare și resemnare 

bolnavilor, er surorilor duhul de caritate. 
Intr’adevăr, dâcă este un loc în lume, unde 
duhul de caritate să fie trebuincios, acel 
loc este căpătâiul celor nenorociți, pentru 
a-leîngriji trupul, pentru a-le curăți sufle
tul, adesea-ori pentru a lua în căutare 
cancerul moral înaintea cancerului trupesc.

Puțini sunt acei, cari să scie, că pe 
lângă luxul care se îngâmfă, sunt miserii, 
sunt rele fără de mjlă, descompuneri anti
cipate, suferințe fără nume, ființe pe cari 
nici o speranță nu le mai susține. De câtă 
răbdare, de câtă milostivire are trebuință 
o infirmieră, pentru-ca în cesul de care 
nu scapă nimeni, acești nenorociți să por- 
nâscă d’aicî fără ură, fără mânie în con
tra lumei, ci întăriți, pote chiar zărind mai 
departe decât grdpa, nisce lăcașuri lumi- 
ndse, pricepând în ori-ce cas, că în acest 
colț al pământului cuvântul de Frăție n’a 
fost un cuvânt deșert.

Caritatea se esercitâză asupra unor 
diferite feluri de nenorociri; nu este vorba, 
ea este pretutindeni folosităre. Insă în ser
viciul bolnavilor caritatea este, pot dice, 
una din virtuțile cele mai trebuincidse, 
mai ales la noi în țâră. Ore mai este ne
voie de a spune, cât s’ar pute face în spi
tale cu puțin ajutor? S’ar lucra atât în 

folosul celor ce au nevoe de ajutor, cât 
și în folosul celor ce voesc să dea a- 
jutor.

Continuitatea devotamentului pro
duce liniștea cugetărei și mulțumirea su- 
fletescă.

Ca se simtă cine-va acâsta, n’are tre
buință să porte mătănii seu rasă călugă- 
răscă. Omul, ori-care se-i fi fost esistența, 
s’a convins că numai prin lucru își câștigă 
mângăerea cea mai sigură în contra desi- 
lusiilor ce-1 asaltă ; inimelor turburate nu
mai caritatea le aduce liniștea.

Dâcă adese-ori ne lipsesce credința, 
așa cum o cere biserica, aspirațiunile nâs- 
tre cel puțin tind spre înălțimile spiritua
lismului. Mai seim, că concepțiunea unor 
destine ce ne așteptă dincolo de mormânt, 
nu păte fi nici-odată destul de înaltă. Der 
și acesta nu este de ajuns în amurgul vie- 
ței, atunci când vom căuta în trecutul 
nostru un punct, pe care să ne sprijinim 
speranțele, fie-ne dat se privim cu duioșie 
Ia acele cesuri în cari ne-am devotat fără 
resgândire, în cari ne-am jertfit fără mă
sură. Atunci avem se ne dăm sâmă, că 
aceste cesuri singure merită să le îmbăl
sămăm în amintirea năstră: atunci avem 
să mărturisim că, decă merită ceva să fie 
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curs, documentând dreptul ce-1 are, în te- j 
meiul legei, limba română de a fi admisă 
ca limbă protocolară a comitatului. Ro
mânii, dise vorbitorul, nu cer alta, decât 
se se respecteze și se se esecute legea 
întocmai. Acesta o și promit funcționarii 
superiori, când îșî ocupă posturile ; a pro- 
mis’o viceșpanul și fișpanul. Românii au 
primit atunci pe fișpanul cu alaiu și cu 
dicție sărbătorescă, inse în urma activi
tății de pănă acum a fișpanului, lor mai 
că le pare rău de sărbătorirea ce i au fă- 
cut’o atunci. Guvernul Szell a accentuat 
în dietă devisa: „drept, lege și dreptate44. 
Promisiunile lui însă nu s’au împlinit, căci 
în merit guvernul Szell e ca și guvernele 
anteridre față de noi Românii și față de 
naționalități în genere; sub guvernul Szell 
tocmai așa nu se respecteză legea, ca și 
sub celelalte guverne, ba cei cari cer res
pectarea legei, sunt huiduiți și luațî la 
țintă. Noi am reamintit viceșpanului, că 
în comitatul Aradului limba română s’a 
întrebuințat ca limbă protocolară încă de 
la 1861; acest us a devenit sancționat prin 
legea de la 1868, er la 1869 congregația 
comitatului Arad a hotărît cu unanimitate, 
ca protocolele congregației să fie purtate 
și autenticate și în limba română. Când 
i-am reamintit acestă disposițiune legală 
și i-am cerut să reîntre în folosința și res
pectul legei, fișpanul ni-a răspuns cu un 
categoric nu. Ei bine, pălmuindu-se drep
tul nostru, s’a pălmuit și legea. Românii 
nu vor resigna Ia drepturile lor și cer, 
doresc, voesc folosința limbei lor ca limbă 
protocolară, și respectarea legei. Oratorul 
arată apoi, cum proced în astfel de ces- 
tiunî Ungurii neaoși din alte comitate și 
încheie, cerând respectarea dreptului lim
bei române.

După d-1 Velioiti, au luat cuvântul 
d-nii Dr. Stefan C. Pop, Dr. loan Suciu și 
protopopul Gurban, ținând discursuri es- 
celente în apărarea dreptului limbei ro
mâne.

Intre aceea Viceșpanul declară, că 
el nu se va supune nici hotărîrii legale, 
decă congregația ar vota limba română. 
Acestă declarație temerară a viceșpanului 
a produs legitimă revoltare între membrii 
români. Un sgomot teribil isbucni și liniș
tea pută fi restabilită numai după-ce fiș
panul a declarat, că cererea Românilor va 
fi esecutată, decă va întruni '/. parte din 
voturi.

Urmă votarea. Ea se face în mijlocul 
unui mare tumult. Românii, 106, votâză toți 
și pretind limba protocolară română.

Fișpanul vătjend resultatul votului, 
îșî ia refugiu la o apucătură. Dice că nu 
este numărul cerut de voturi, dedrece 125 
fac a cincia parte. După cum s’a ve- 
dut mai târziu la alegerea fisolgăbirău- 
lui în Hălmagiu, din 260 voturi câte s’au 

iubit în noi, acesta este ceea-ce am dat 
de la noi.

Ținta unei vieți nobile, a scris Er
nest Renan, trebue să fie o pornire conti
nuă spre ideal, lipsită de ori-ce interes 
material. Etă care este și ținta infirmiere
lor, despre cari am vorbit pănă acum. Ele 
în cesul de față merg înainte cu munca 
lor de dragoste și de devotare, în tăte 
părțile lumei. Să se dea un sprijin infir
mierelor din România — pentru-ca insti
tutul lor să aibă un viitor. Pănă acum 
desvoltarea lui a fost încetă, de vreme ce 
el era aprope necunoscut. Dâca însă i-s’ar 
da un concurs efectiv, puterile active ar 
curge spre el în valuri.

Nu sunt fire sute și mii de tinere 
fete, de tinere femei, cari simt, că întrega 
desvoltare a sufletului nostru, precum și 
sufletelor ce ne sunt încredințate, este 
singurul lucru care să fie demn de a ne 
entusiasrna, singurul care să facă, ca viața 
să fie demnă de a fi viețuită ?

Ore nu sunt mult mai numerdse de 
cât crede obștia, inimele de doue-(jeci de 
ani, cari nu sciu, cari nu pot să se bu
cure de bunurile ce le dă sortea, fără ca 
să fie urmărite, ca într’un vis înspăimân
tător, de vedenia celor ce sunt lipsiți de 
tot de lume?...

dat, 106 erau ale Românilor, prin urmare 
ei nu că n’ar fi fost a cincia parte, ci erau 
aprope jumătate din membrii presenți.

Drepta pretensiune a Românilor ria 
fost admisă, ce-i drept, purtarea lor băr- 
bătdscă însă, le face onore.

Buletin.
Când se întâmplă ca cutare persdnă 

princiară să fie grav bolnavă, medicii dau 
dilnic așa numite buletine, în cari se arată 
mersul bălei.

Parlamentul ungar încă sufere grav 
și situația politică e—bolnavă. Este de in
teres obștesc, deci, să înregistrăm și noi, 
pe scurt, soirile asupra stării în care se 
găsesce bolnavul, acum mai ales în fața 
crisei.

Tote aceste soiri sunt unanime în 
constatarea, că starea „bolnavului44 nu s’a 
schimbat. In dietă continuă obstrucțiunea. 
Deputății sunt cuprinși de nervositate, cei 
mai nervoși însă sunt miniștrii — căci nu 
e ddră lucru puțin a întră în așa disa 
stare ex-lex.

Cele două tabere îșî stau față ’n față 
cu puteri neschimbate. Kossuthiștii jocă 
mereu pe teribilii, er guvernamentalii si- 
muleză o mare resignare,

Șdse dile mai sunt, pănă când, din 
grația kossuthistă și din proverbiala bună
voință a guvernului Szell, țera va întră 
în ex-lex. Ddr și pănă atunci stângacii es- 
tremi îșî vor face esercițiile lor de stil 
obstrucționiste, cum a făcut bună-oră 48- 
istul Bakonyiîn discursul său de alaltăerî, 
care a durat 2'/2 dre.

Se dice și mereu se accentueză, că 
guvernul și partidul liberal privesc cu li
niște olimpică în fața viitorului. Der clini
că nu este așa, reiese din sforțările mari 
ce și-le dă pressa oficiosă a face pe „tigrii44 
din oposiție se se modereze. Chiar și în 
strrăinătate seplaseză articole, în cari se 
face apel la partidul independist, să-și tragă 
pe semă ce face și să nu trăcă marginile 
înțelepciunei politice. Un articol de felul 
acesta s’a plasat în „Times* din Londra. 
Kossuthiștii sunt somați prin diarul engle- 
sesc se nu .primejduescă posiția interna
țională a monarchiei și de-odată și liniș
tea Europei, prin pretension! esagerate cu 
privire la armata independentă maghiară. 
Interesant, că după esemplul pressei gu
vernamentale maghiare, „Times44 încă ține 
a combate pe kossuthiști cu pericolul, ce 
s’ar ivi din partea naționalităților nema
ghiare, decă ei nu s’ar astîmpăra.

„Tigrii14 din oposiție însă îșî fac ure
chea tdcă și dau înainte cu obstrucțiunea.

In inimile acelor apostoli ai carității 
o mare înflăcărare ar pută isbucni; sunt 
une-orî nisce entusiasme, nisce exaltări, a 
căror căldură te îngrozesce și de care nu 
trebue să te atingi decât cu multă gingă
șie și cu multă dragoste, ca de tot ce este 
tînăr și fraged, pentru-că mai tot-deuna 
acolo se găsesce și sinceritatea și desin- 
teresarea. » ..

Rugăm pe aceia, cari sunt mai înain
tați în vieță și cari sciu prin încercare cât 
de puțin rămâne omului mai pe urmă din 
acele năuciri ale tinereței, să nu rîdă seu 
să trecă înainte, seu să se închine cu sme
renie; față cu sora de caritate ei se gă
sesc în presența unei inimi, care s’a dat 
cu totul, credând 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 greșela, faceți-o încet, cu 
blândețe, cu tdtă inima: nu uitați, că ceea- 
ce atingeți este ca ori-ce ideal, care nu 
mai subsistă: când se sfărîmă, te dore.

(„Revista idealistă.11)

Românii la Roma,
Ședința de Vineri a congresului latin 

a fost consacrată întru totul României.
Contele de Gubernatis a cetit un mare 

număr de telegrame sosite din România 
și prin cari se aduc mari laude scopului 
urmărit de congres.

Pierantoni, senator și profesor la 
universitatea din Roma, cunoscut ca mare 
filo-român, a ținut o prea frumosă con
ferință, vorbind despre „valorosa Ro
mânie44.

Profesorul Mandatari a vorbit des
pre traducțiunea poemei lui Dante Alighieri 
în românesce.

Profesorul Aliment i, luând cuvântul, 
a insistat asupra relațiunilor italo-ro- 
mâne.

Tocilescu a vorbit despre antichitățile 
romane din România.

Baronul Guilbert, frances, a cetit im
nul provensal, ca un omagiu adu: poetu
lui român Alexandri și a salutat pe Ro
mâni.

Vineri la drele 5 după amiadi con
sulatul sooietății „Corda Fratres44 a oferit 
studenților și studentelor române un ver
muth de onore în castelul împăratului Con
stantin.

La acestă reunire d-1 Pormigini a 
expus idealurile federației cari tind în Italia 
la afirmarea unei legături de frăție nu nu
mai între latini, ci și între generațiile nouă, 
cari trebue se considere șciința ca o comună 
inspiratore.

Sâmbătă congresul latin n’a ținut șe
dință în considerația centenarului acade
miei francese. Acest centenar s’a sărbăto
rit în presența Suveranilor Italiei, a minis
trului de instrucție frances, a miniștrilor 
italieni, a corpului diplomatic și a numeroși 
artișt: și a altora.

Sâmbătă mulți congresiști români, 
însoțiți de inspectorul șef al șcdlelor din 
Roma, s’au dus de au visitat școla „Regina 
Elena44. Toți au admirat prea frumosul lo
cal al acestei șcdle și aranjarea internă.

Apoi Românii dimpreună cu in
spectorul și cu institutorii, s’au fotografiat.

Duminecă congresiștii s’au dus în 
vr’o sută de trăsuri de au visitat castelele 
romane. La Grottafierata au visitat celebra 
mănăstire. Abatele Pelegrini a ținut o con
ferință asupra mănăstirei, apoi călugării 
au oferit beuturi recoritore. La Ariccia 
profesorul Tomaseti a ținut o conferință 
archeologică despre castelele romane.

La Albano congresiștii au fost pri
miți de inspectorul săpăturilor, Luigi S'i- 
lucci. A fost acolo un banchet oferit de 
ministrul de instrucție Nași la hotelul 
„Posta14.

In sfîrșit congresiștii au visitat mor
mântul Oraților și Ouriaților, preoum și alte 
antichități.

Sera s’au întors îndărăt la Roma.
Duminecă la miecjul nopții Românii 

au plecat la Neapole.
*

Congresul latin a ascultat Luni co- 
municațiunea profesorilor Pelago asupra 
Spaniei, Dantas asupra Brasiliei, Fombola 
asupra Venesuelei.

Contele de Gubernatis și-a exprimat 
bucuria, că idea latină se respândesce 
tot mai mult și a semnalat starea de 
înflorire a secțiunei din Bucuresci anun
țând formarea unei nouă secțiuni în Ro
mânia.

Aceste cuvinte au fost primite cu 
aplause entusiaste.

Guilbert, frances, a propus ca viitorul 
congres latin se se țină în Bucuresci.

Propunera acâsta a fost primită cu 
ovațiuni.

Profesorul Virgiliu Popescu mulțu- 
mesce în numele Românilor, pentru dra
gostea cu care au fost primiți și pentru 
ondrea ce li s’a făcut.

Comendatorul Corte adreseză Româ
nilor în românesce un ultim salut, termi
nând cu: La revedere!

S’a dat un banchet final la Belvedere 
pe muntele Palatin.

Quartetul de cântece naționale ro
mânesc! și elevii institutului Virgiliu Po
pescu, cari jocă dansuri naționale și cari 
au fost primiți cu entusiasm la festiva- 
lele din Roma, au fost invitați la Neapole

*

Escursioniștii români plecați din Roma 
cu d-1 Tocilescu, Duminecă la miedul nop- 
ței au ajuns la Neapole Luni, la 7 6re di- 
mineța.

Deși obosiți, au visitat orașul. Săra 
în mare număr și purtând cocarde române, 
și italiena s’au preumblat pe frumdsa ga
lerie „Umberto“.

Marți au visitat. ruinile Pompei.
Tăte diarele din Neapole salută cu 

cuvinte de simpatie sosirea Românilor, di" 
cându-le frați.

Escursioniștii se vor duce direct la 
Florența, trecând prin Roma.

*
Marți 300 de congresiști latini s’au 

reunit la un banchet dat la Palatin.
La masa de ondre ședeau d-1 de Gu

bernatis, Românii Sihleanu și Fleva, Pie
rantoni și alte notabilități.

D. de Gucernatis a ridicat un toast 
pentru înfrățirea tuturor popdrelor.

D-1 Sihleanu, vorbind italienesce a rea
firmat frăția latină.

Deputatul Galletti în aclamațiuni 
entusiaste a salutat pe Garmen Sylva.

Au mai toastat d-nii Grassi, Pieran
toni și francesul Guillbert.

In aplause unanime, s’a cetit acestă 
telegramă trimisă de ministrul de instruc
ție Nași d-lui de Gubernatis:

„In acâstă di augurală a fondărei 
Romei, trimit prin d-vdstră salutări repre- 
sentanților civilisației latine reuniți aici. 
In Roma toți dmenii civilisați sunt ca 
cetățeni ai aceleiași patrii, ai cetății 
iinortale.

„Fie ca într’o di lumea se celebreze 
serbarea înfrățirei44.

3 Pretențiunile Românilor asupra 
Macedoniei.

Unicul cjiar cotidian, ce apare 
în Sofia, „Vecerna Posta“ a publicat 
cjilele trecute un articol forte judi- 
țios în cestiunea macedoneană. Or
ganul bulgăresc — lucru rar — vine 
și recunosce de-odată drepturile Ro
mânilor asupra Macedoniei. Etă ce 
scrie între altele fbia bulgară.

„Pretențiunile Daco-românilor asupra 
Macedoniei sunt mai nouă ca ale Gre
cilor, der mai vechi ca ale Șerbilor. Aspi- 
rațiunile grecesc! dateză de vecurî, pe 
când ale Sârbilor numai de 15 ani încoce.

Dreptatea este, ca să recundscem, că 
pretențnmile Românilor în Macedonia'pănă 
astădi au fost destul de legitime și justi
ficate. E un fapt istoric, că în Macedonia 
asistă elementul românesc, așa numitul aro
mânesc seu armanesc, pe când elementul 
sârb e o ficțiune, er cel grecesc o șarla- 
tanie.... Gând e vorba de elementul acesta, 
noi trebue se ținem cont de densul.

Pănă mai deunădi Cuțo-Vlahii din 
Macedonia erau lipsiți de consciința na
țională și umpleau rândurile dușmanilor 
din fanar ca grecomani, adecă ca Români 
cu sentimente și cultură grecescă. Ei erau 
singurul element' cu care se luptau Bul
garii mult pe timpul luptelor clericale.

încetul cu încetul însă, grație șcă- 
lelor românesc!, Românii au început să-și 
câștige consciința națională. Ații din amal
gamul de naționalități în Macedonia, Ro
mânii sunt aceia, cari simpatiseză cu Bul
garii și în mod secret ajută opera lor re
voluționară.

Dâeă așa e, și așa este, Bulgarii din 
Macedonia nu pot se nu țină semă de lea
litatea compatrioților lor Români*.

Pianul bulgar scrie acestea în 
urma unui articol, ce l’a publicat 
d-1 Take Ionescu într’o revistă en- 
glesă și reprodus și de cfiarele streine. 
Cbrdel.e ce le atinge diarul bulgar 
sunt sensibile într’adever. întrebarea 
este înse, dbcă mărturisirile lui sunt 
sincere și leale, și dâcă nu cumva se 
urmăresce o simplă diversiune în 
orientarea politică a Românilor ma
cedoneni, adl când situația e gravă 
în Macedonia și când Bulgarii ma
cedoneni au nevoie de simpatiile 
conlocuitorilor lor români.

Turcii și Bulgarii în Macedonia.
După scirî din Constantinopol, reformele 

se aplică cu greu și fdrte încet. Pe deo
parte agitațiile Bulgarilor constituesc o 
piedecă seriosă, pe de altă parte înșiși 
Turcii par prea puțin dispuși în a-le aplica 
în întregime. Ceea-ce s’a făcut acuma, nu 
e decât un început fdrte neînsemnat și cu 
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greu s’ar hotărî Turcii, ca se pună pe 
creștini pe un picior de perfectă egali
tate cu dânșii. Ei invocă ca motiv, că 
comitetele bulgăresc! nu le lasă mână 
liberă.

La rândul lor Bulgarii îi acusă, că 
n’au de gând se introducă reformele, că 
jocă numai diplomație în fața Europei și 
esploateză în favorul causei lor, căutând 
se convingă populația, că scăparea nu stă 
decât în revoluție și că numai luând ar
mele Europa va fi obligată se intervină 
și să facă dreptate.

*
Bandele bulgare nu se astîmpără. 

împinse și ațîțate de încuragierile fraților 
lor din principat, — carî propagă cu te
nacitate ideia, că revoluția .generală va 
ridica pe toți Bulgarii de la Rodopi 
pănă la mare și până la munții Albaniei, 
— bandele acestea devin tot mai te
merare.

In timpul din urmă s’au format 
bande numerose. Una din acestea a apărut 
la ‘20 Aprilie în fața satului Smiljance 
(districtul Males) în număr de 500. Bul
garii înarmați din crescet pănă în tălpi 
au atacat un detașament al armatei tur
cesc!, care se afla acolo.

Lupta a fost crâncenă. Mai mult de 
60 Bulgari, parte răniți, parte'omorîți, și 
mai bine de 30 solaațl turci, au cădut în 
lupta acesta. Număroși Bulgari au fost 
prinși.

Din Ueskueb se telegrafiază, că 
Hilmi-pașa consideră ciocnirea acesta ca 
un eveniment din cele mai seriose și mai 
mari câte au fost pănă acum. Telegrama 
spune, că banda bulgară a lăsat pe câm
pul de luptă peste 50 morți. Trupele tur
cesc! au trebuit se atace și se cucerescă 
o colină, unde se aflau Bulgarii.

După raportele ce-- le-a primit gu
vernul turcesc, în districtul Pistovo încă 
au fost ciocniri sângerase între bande și 
armatele turcesc!.

Interesant, că Bulgarii cari fac parte 
din bande, portă uniforme bulgăresc! și 
chipiuri cu inscripția svoboda iii smîrt 
(libertate or! morte.)SOIRILE DILEI.Jl

— 11 Aprilie v.

Transferarea ofițerilor ungar!. 
„Pol. Ert.“ e informat, că pe dina de 1 
Maiu vor fi transferați de Ia regimentele 
din Austria la regimentele din Ungaria 
nu mai puțin ca 500 ofițeri supuși ungari.

Dorințe șoviniste. In adunarea ge
nerală a comitatului Szepes s’a votat una
nim un conclus, în sensul căruia guvernul 
și dieta sunt invitate a stabili așa numitul 
cens intelectual maghiar. Ca să pricepeți, 
vom adauge, că domnii din Szepes do
resc, ca alegător să potă fi numai acela, 
care scie scrie, ceti și socoti bine ungu- 
resce. Inovația acesta ar fi să se introducă 
numai peste 25—30 anî. Fărte generoși 
domnii din Szepes! Decât, peste 30 anî 
cine scie ce-o mai fi...

„Gotterhalte“ pe rug. S’a întâmplat 
și asta. Școlarii din Osiksomlyo băgând 
de semă, că în cărțile lor de cântări se 
află și pGotterhalteu, s’au hotărît să smulgă 
din cărți-foile cu „infama cântare". Au 
făcut apoi un mic rug și punând foile 
smulse pe el, i-au dat foc. — No ke tare 
minunatye 1

Imperatul Wilhelm în Roma. îm
păratul german sosesce la Roma în 2 
Maiu. In 3 Maiu asistă la serviciul divin 
din capela ambasadei germane. După ser
viciul divin ia dejunul la ambasadă. Sera 
prând de gală în castelul regesc, după 
care urmeză o representație de gală în 
Teatro Argentia. In 4 Maifl se ține o re
vistă de trupe, după care urmeză un di
neu militar. In 5 Maiu împăratul visi- 
teză mănăstirea Monte Cassino. Sera re- 
cepțiune pe Capitoliu și iluminarea palati
nului. In 6 Maiti, Regina văduvă dă un 
dejun în onărea împăratului. In aceeași 
.di, împăratul plecă din Roma.

Proces (le despărțire a averei bi
sericesc!. Tribunalul din Budapesta a 
adus sentință în causa averei bisericescl 
din comunele Șusca și Belobresca între 
diecesa română a Caransebeșului și cea 
serbescă a Vârșețului. In sentința sa tri
bunalul a decretat, pe basa art. IX din 
anul 1868, că prin despărțirea hierarchică 
averea înceteză de a fi comună a biseri- 
cei române și sârbesc!, er în special a de
cis: Biserica serbă din Belobresca-Divic! 
primesce biserica din Belobresca, cu tote 
aparținetdrele, apoi în Belobresca 7, ăr în 
Divid 5 holde pământ parochial. Biserica 
română din ȘCisca primesce în Șusca 10 
holde, în Radima 9 holde pământ paro
chial. Biserica sârbă din Belobresca-DivicI 
va ave să plătescă bisericei române din 
Șusca 4658 cor. 05 bani în decurs de 5 
ani, în rate egale, la cassa Consistorului 
gr. ort. rom., din Caransebeș.

Pentru masa studenților români 
din Brașov au mai întrat de la „Vene- 
țiana“ institut de credit și econ. în Ve- 
neția-de-jos: 20 cor. Primescă onorata di
recțiune a băncii numite cele mai vii mul- 
țămite. — Direcțiunea scol, medii gr. or. 
române.

Coșbnc în unguresce. In nr. 16 al 
revistei „Vasârnapi Ujsâg“ se publică în 
traducere poesia lui G. Coșbnc „Mama", 
Traducătorul Răvai Kăroly, face tot-odată 
o scurtă apreciare și biografie a lui Ooș- 
buo, amintind, între altele, că a studiat și 
literatura maghiară și în special poesiile 
lui Petbfi.

Biserică arsă. A doua di de Pasc! 
s’a aprins pe la ora 1 după amiațll turnul 
frumosei biserici din Oomlăuși și a ars de 
tot. Poporul eșise cu litia la câmp și 
abia s’a întors, când de-odată s’au alar
mat dmeriii, cari erau tocmai la prâncj. 
Paguba se urcă la 3000 cor. Focul după 
cum se crede, a fost pricinuit de nisce 
copii, cari au umblat cu luminarea în 
turn să prindă buhe.

O visită la Wlassics. Marți a ple
cat din Blașiu o societate mai numărosă 
în escursinne la Roma. Printre escur- 
sioniștl se află și câți-va profesori și stu- 
denți de la gimnasiul din BlașiA Sosiți 
în Budapesta — spun fiarele maghiare — 
o delegație a profesorilor și studenților a 
credut să profite de ocasie, ca „se-și facă 
onorurile11 la ministrul școlelor Wlassics. 
Au fost conduși de deputatul Pavel Szocs- 
Ministrul li-a mulțumit de atențiunea ce 
i-au dat, și a poftit drum bun escursio- 
niștilor.

Ciuma în India. Epidemia înfrico
șată nici-odată n’a bântuit în India cu 
atâta furie, ca în anul acesta. In restimp 
de două săptămâni au murit 55.000 omeni. 
Numai în orașul Bombay au murit intr’o 
săptămână 10,444. Mortalitatea generală 
anuală a crescut la cifra de 124 la miie, 
ast-fel, că populația e decimată în sen
sul strict al cuvântului. La acesta contri- 
bue forte mult credința deșertă a po
porului.

O călătorie agitată a făcut balonul 
„Aeroclubu-ului din Paris. Balonul părăsi 
Parisul Duminecă sera, cu patru călători, 
și, mânat de vânt puternic, ajunse în 12 
dre la Marsilia. Călătorii, în drumul lor, 
au fost surprinși de zăpadă și gheță. Ei, 
zărind marea, au decis să se scobdre pe 
uscat și aruncară din balast. Un sac de 
balast sdrobi coperișul unei case, în care 
dormiau două persone. Balastul era în
ghețat. In sfîrșit au fost norocoși să se 
scobdre.

. Victimele frigului. Din diferite 
părți ale Austriei se semnaleză stricăciuni 
mari și victime ale viscolului, care s’a 
deslănțuit asupra imperiului. La Biala 
(Galiția) doi lucrători au fost găsit morți, 
înghețați în zăpadă. Alți lucrători, cari 
se duceau la fabricele de la Stzerzonka 
au dispărut, acoperiri de zăpadă. In Sile
sia austriacă sunt 9 victime; cadavrele 
au fost găsite sub mormane de zăpadă. 
In Tirol au fost găsite îngropate în ză
padă cadavrele a trei turiști, cari au dis
părut dilele trecute.

Stipendiu pentru tineri industriași. 
Din partea ministeriului r. u. de comercifi 
se publică concurs pentru un stipendiu 
de 1350 cor. pentru acei tineri industriași, 
cari vreau să se perfecționeze în străină
tate. Termicul 30 Maiu a. c. Reflectanții 
să se informeze mai de aprope la camera 
de comerciu și industrie din Brașov.

3. Experiența de mai nnilți ani au consta
tat, că la suferințe de stomac Înjosirea cunoscu
telor prafuri seidlitz ale lui Moli, au efect vinde
cător, și sunt de preferit altor medicamente. în
tăresc stomacul și curăță sângele. Prețul unei 
cutii originale 2 corone. Se pot căpeta cjilnic prin 
postă cu rambursă, dela farmacistul A Moli lif - 
rant.ul curții din Viena Tuchlauben 9. In farma
ciile din provinciă s6 se ceră preparatul A. Mol, 
provădut cu matca de contravenție și subscriere.

TurburărI antisemite în Kisineu.>
piarul „Evenimentul11 din Iași, aduce 

urmetorea scire despre o tufburare întâmplată la 
Kișineu, în Basarabia.

De două d'L circulă versiuni din cele 
mai rele despre un masacru întâmplat la 
Kișineu în timpul sărbătorilor de Pasci.

Veștile au fost aduse de nisce co- 
mercianți sosiți în Iași, cum-că agitația ar 
fi avut de obiect un omor ritual și că nu
mărul victimelor s’ar calcula cu decile.

Cercetările ndstre ne pun în măsura 
de a da detalii asupra celor petrcute.

Rescola a fbst provocată de nisce 
agitatori pe tema unei întâmplări de acum 
vre-o trei săptămâni și care a făcut mult 
sgomot.

La Dubassary, localitate îndpărtată 
de Kișineu, s’au întâmplat următdrele: 
Trei băeți mici au strîns la un loc vre-o 
trei kopeici și au trimis pe unul din ei să 
cumpere nisce tutun de la un debit ținut 
de o evreică. Ceilalți doi au tot așteptat 
pe tovarășul lor să vie, der în zadar. 
Băiatul n’a mai apărut. După cât-va timp 
copilul a fost găsit mort pe marginea 
Nistrului și presentând mai multe împunsă
turi pe corp.

De aci deducația, că e vorba de un 
omor ritual. Cine a avut interesul să co
mită acest omor, nici pănă astădi nu s’a 
putut stabili. Destul este, că a domnit o 
mare agitație în acel țmut în tot timpul 
care a precedat prima fii de Pasci.

Duminecă turburările au isbucnit la 
Kișineu.

A fost o luptă teribilă, er soldații 
au fraternisat cu poporul. Abia numai 
după ce a venit un ordin special de la 
Petesburg, lucrurile au putut fi liniștite.

In foburgul evreiesc totul este dis
trus. Prăvăliile au fost prădate, totul pre- 
sintă un aspect de măcel.

Victemele s’ar socoti la 50 de morți. 
Intru cât cifra acesta e adevărată, nu se 
p6te spune.

De la comună.
In ședința representanței comunale 

ținută Miercuri, după deschidere, membrul 
I. Moor se plânge, că în anii din urmă, 
la clădirile mai mari zidite din partea 
statului, architecții din Brașov au fost 
forte puțin, seu n’au fost de loc luați în 
considerare. Cere, ca primarul să întrevină 
la locurile competente, ca în viitorul mai 
apropiat, la clădirea edificiului pentru 
poștă esclusiv să se ia în considerare in
dustriașii brașoveni,—ceea-ce primarul și 
promite.

Pentru scopuri de regulare se de
cide cumpărarea caselor D. Polișor și K. 
Kovâcs, din Tigănie, cu 600 cor., respec
tive 1800.

Pentru casa orașului din ulița Năgră 
s’a oferit prețul de 18,000 cor. La propu
nerea lui G. Sehlandt, se decide a-se ține 
o nouă licitație. Contra conclusului d-nii 
Dr. Zakarias și Dr. Mănoiu anunță recurs.

Pentru scopuri de regulare se de
cide cumpărarea realităților bisericei Sft. 
Nicolae și a lui R. Petcu. Din contră, ofer
tele pentru realitățile de case ale lui D. 
Pascu și adv. los. Pușcariu, nu se pri
mesc.

S’a decis, ca plopii din capul Brașo- 
vului-vechiu, dinspre Feldidră, să fie tăiaț! 
în ierna următdre.

Școla de stat din Timișul-de-jos se 
I strămută la Derste. Se decide, ca subven
ția anuală de 3C0 cor. ce-o căpăta acestă 
șcdlă, să i-se acărde și la Dârste.

Se decide să între na membru fon
dator cu 50 cor. în Reuniunea Gabriel 
Bethlen, care are de scop ajutorarea ti
nerilor protestanți, cari studieză în Buda
pesta.

Pentru gimnasiul rom. cath. se de
cide a-se da pe viitor gratuit 360 metri 
lemne, în loc de 80, cât căpăta pănă 
acum.

Literatură.
A apărut „Luceferul“ nr. 8 cu ur

mătorul sumar : înviere; Ceva despre artă 
la noi și sculptorul Alex. Liuba, de Adrian 
C.; Candid, poesii de U. T. Mihaiă; în Sâm
băta floriilor, de loan Agârbiceanu; Papiu 
Ilarion, bursier al Bl ași ui ui de Vasilie Pîrvan; 
Zadarnic, poesie de Octavian; învinsă, no
velă, urmare; La Nistru poesie de A. Forgaci; 
Cronică, Bibliografie.

Din „Biblioteca poporală a Aso- 
ciaținnei“ a apărut broșura a 5-a, Casa 
părintescă, crescătdrea individilor și po- 
pdrelor. Un cuvânt cătră părinți, ilustrat 
cu esemple, de loan Popea, fost profesor 
la gimnasiul român din Brașov. Prețul 
20 fii. ULTIME SGIRI.

Belgrad, 23 Aprilie. In Serbia 
veche sunt concentrat! 60,000 de sol
dat!. Albanesii sunt forte amenin
țători.

Constantiropol. 23 Aprilie. Sul
tanul ar fi declarat, că Albanesii 
fiind sprijinit rii tronului său, este 
greu se lupte contra lor.

Neapole, 23 Aprilie. Excursio
niștii români au visitat Pompea, 
Castela mare și Sorento. Eri au vi
sitat insula Capri și Grotta Azzura, 
unde au luat dejunul. De aci plecă 
la Venefia prin Florența.

Paris, 23 Aprilie. Dreyfus a 
cerut ministrului de răsboiu o an
chetă, care să facă constatări în pri
vința existenței borderoului cu ad
notările împăratului Wilhelm, bor
derou pe basa căruia a fost con
damnat. Densul mai cere o anchetă 
în privința deposițiunei falșe a lui 
Cernuski, care a presentat docu
mentele falșe la Rennes. Acestă ce
rere o face într’o scrisâre forte 
lungă, în care descrie torturile la 
car! a fost supus, fiarele naționa
liste învită guvernul să nu reînvieze 
afacerea Dreyfus.

Diverse.
BismarcJc. și diariștii. La Berlin 

s’a publicat acuma de curând o nouă co
lecție a convorbirilor și alocuțiunilor de 
masă ale prințului de Bismark. Printre al
tele găsim următorele cuvinte privitore la' 
diariști:

„E mai ușor să faci un ministru de 
afaceri streine dintr’un bun diarist, decât 
să faci un bun diarist dintr’o duzină de 
consilieri intimi. Luați o trăsură mare 
cu scări, plină de consilieri intimi, juriști, 
teologi și chiar filosofi, și vor isbuti cel 
mult să facă cu ajutorul forfecilor, o ga
zetă fără nici un spirit. Omul portă în 
el stofa bunului redactor de diar, care 
cugetă prin el însuși și al cărui stil are 
alură și putere“.

O fetiță extraordinară. Se sem
naleză în acest moment o fetiță, care po
sedă o putere suprimjetdre și care uimesce 
pe toți savanții din lumea nouă. Acestă 
copilă este contrarie sciinței oficiale. Ea 
posede facultatea de a mări greutatea 
aparentă a corpului ei, adecă când ea nu 
vre să fie ridicată, doi ămeni robuști nu 
ar pute s’o facă. Gând era încă mică de 
tot și nu pute încă să umble, tatăl ei a 
observat, că în <5re-și cari momente și anu
mite condițiuni trebuia făcute sforțări pen
tru a fi ridicată. Tatăl ei crede, că exer
citarea acestei facultăți a fetei sale este 
datorită formațiunei unui curent electric 
între dânsa și acela, care voesce s’o ridice, 
seu s’o facă să umble.

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



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 81 — 1903.

Brassovârmegye alispănjâtol
Sz. 3113-19(3.

Hîrdetmeny.
Braaso vârmegye 1902. 6vi zâr- 

szâmadâsai az âllando vălaszt- 
mânynak folyo evi âprilis ho 15-en 
tartott îilesbben tortent târgyalâsa 
utân az 1886 evi XXI. t. cz. 17. §- 
aa di'telmâben 15 napon ât koz 
szomlâre kite.tetnek.

Mirbl a vârmegye kozonsbgbt 
azzal a megjegyzâsael van szeren 
csâm drtesiteni, bogy a zârazămadâ- 
sok a jelzett hatâridd alatt a var
ii) egy ei tanâcskozâsi ulestermebea a 
hivataloa brâkban betekinthetdk a a 
netalân azok ellen felmeruld eazre- 
vbtelek nâlam azbval vagy irâaban 
b-jelentendok.

BraBao, 1903 6vi aprilie h6 18.
Dr. Jckel Frigyes 

aii spân.

0

D?. H. BUOT
V V V V DENTIST, V v M M 

BRAȘOV, Tergul pomelor nr. 19.
Aduce )a cunoscința On. public, 

că fratele seu A. G» u s t, dentist 
american, Iim mai este partaș 
la atelierul dentistic, ce Iau fo<t con
dus; ci gineri le seu, Domnul

R. HJEIWISCH, 
conducătorul de până acum, al ate
lierului dentistic din strada Michael- 
Weiss nr. 30, întră «a compa
nion ni atelierelor unite (lin Târ
gul pomelor. deasupra prăvăliilor 
Domniilor K. Essigmann și Simon 
Ferencz. 1—3.(912.1.
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Socotelă curată!
ii Cel mai cu efeot săpun med. eqbe

Săjmi Mol-PM și Plicite
1—1.(940)

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei1 

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.
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a lui BfcRGMANN.
'Marca: 2 mineri),

(lela BERGMANN & Co.. Orezda&Tetschena/E, 
escelent și probat contra tuturor necurățenii
lor pielei, ecsemă, ca: părăsiți, roseli, pistrui, 
pete roșii etc. bueata SO buni.

Se capătă la: Teutsch & Tartler și la far
macia V Roth, în Brașov. 2—30.(930).

i i ' »■ : * a ' ■» .»■»->«»

x Prafurile-Seidlitz »ie iui loll
Veritabile numai, deeă Măeare eutiă este provetțută. eu marea de 

aperare a Iui A. Mol! și eu subscrierea ga.
/A Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu-

tăților celor mai cerbicdso la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto- 
O mach, constipațiunel cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 

a celor mai diferite bble femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
W cresce mereu de mai multe decenii înedee. — Prețul unei cutii originale sigilate Cordne 2.— 
w Falsificațiile se vor urmări pe cale judecător escă.

$
8

Franxbranntwein și s®r»ealui
Va^i+nhilîî numai decâ fiecare sticlă, este-3 rovedută cu marca de scutire și cu 
VOlIldUlIU DUIildl, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-ul și 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 recâlă. 
Prețul unei sticle originale plumbate, Cord se 1.90.

IM

Săpun de copii a lui Moli. '
Cel mai fin săDun de copii și dame fabricat după metodul cel mai nou pentru cul

tivarea rațională a pelei, cu deosebire pentru copii și adulțl. Prețul unei bucăți Cor. —.40 
Cinci bucăți Corine 1.80. Fie-care bucată de săpun, pentru copii este provenită cu marca ’ 

de aperare A, Moli.______________________________ ’_______________________________ I
Trimiterea prlneijsală prin 1

Farmacist! A. i
c, și r. furnisor ai curții imperiale Vieua, Tuciilau^en 9 i

Comande din provinciă se efectueză țiilnic prin rambursă poștala. I
La deposite se se ceră anumit preparatele prov&țute cu iscălitura și marca < 

de apărare a lui Â. MOLL. .
Deposite în Brașov : la d-nii farmaciști Ferd. Jekeiius, Victor Roth, Eugen Neustâdter 

și engros la D. Eremia Nepoții, Teutsch & Tartler. - *

B O M A KT I A
Primăria comunei Constanta.

PUBLICAȚI [INE.
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 ani, 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 (țiua 
de Luni in 28 Aprilie (II 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 Admiriistrațiune financiară, 
o garanție în numerar sau în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (40,000) patru-ljeci mii lei, presentând recepisa de depunere 
odată cu oferta.

Concurenții mai sunt datori să presinte Primăriei certificate legali- 
sate în regulă, emanând de la autoritățile competinte din 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 sad vor parveni Ia Primăria 

Constanța cel mai târdiu la data și ora fixată mai sus și vor fi adresate:

Domnului Primar al orașului Constanța
la Constanța 

(România)
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 de lucru de la orele 8—12 a. m. și de la 
orele 2 — 6 p. m.

p. Primar, 3. SĂP¥TU. Secretar, ST. »AN.
Nr. 10344- 1903 Februarie 27 : 3—5.(907).

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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