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PREȚUL ASERȚIUNILOR : o se
rie garmond pe o colonă 10 
bani pentru o publicare. Pu
blicări mai dese după tarifă 
și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-ă o seria 20 bani

ANUL LXVI.

„gazeta» iese în fle-care îi.
Aijonamenie pentru Austro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șeso luni 

12 cor., pe trei luni 6 cor.
N-rii de Duminecă 4 cor. pe an. 

Pentru România și străinătate:
Pe un an 40 franci, pe șese 

luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rll de Dumineoă 8 fr. pe an.

Se p renunț eră la tote ofi
ciale poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Brasov
Admtntsirațiunea, Piața mare, 

Târgul Inului Nr. 30. etagiu 
I.: Pe un an 20 cor., pe șlse 
luni 10 cor., pe trei luni 6 cor. 
Cu dusul în casă: Pe un an 
24 cor., pe șăse luni 12 cor., 
pe trei luni 6 cor. — Un esein- 
plar 10 bani. — Atât abona
mentele cât și inserțiunile 
sunt a se plăti înainte.

Brașov, Liml-larți 22 Aprilie (5 Maitt). 1903.

„Absolutism de partid.64
Ac]I septemână, când șeful gu

vernului unguresc pleda mai cu foc 
în favorul majorității și în contra 
obstrucțiunei minorității din cameră; 
când apărând principiul majorității, 
le vorbea koșuthiștilor de posibili
tatea, că mâne poimâne va pute 
veni în cameră, în locul unei oposi- 
fiuni radicale, una reacționară, în 
locul unei minorități naționale ma
ghiare, una răzimată pe motive de 
naționalitate; când în fine își ridica 
vocea pentru parlamentarismul un
guresc și (fise, în legile dela 1848 
constituția ungară și statul ungar 
posed nu numai o mare comoră, der 
și cea mai mare garanță a libertății 
publice: se aufli deodată răsunând 
în sală nimicitorea strigare a deputa
tului oposițional Acusiu BeOlhy

„Absolutism de partid'.11
Aceste cuvinte ale deputatului 

numit, care stă în afară de partide, 
au fost întâmpinate de cătră întrega 
oposițiune cu aprobări furtundse și 
cu aplause frenetice, cari au durat, 
cum constată raporturile stenogra- 
fice, vre-o cjece minute, așa că mult 
timp a trebuit să aștepte d-1 Szell 
pănă s’a făcut liniște, ca să-și potă 
continua vorbirea. Președintele ca
merei Apponyi însuși a fost impre
sionat de acesta și a crecjut, că 
Beothy a cjis ceva, pentru care ar 
fi trebuit să-l cheme la ordine, din 
care causă a rugat pe acesta să-și 
repeteze cuvintele. Acăsta s’a și în
tâmplat, der xâpponyi a tăcut și 
n’a mai cțis nici un cuvânt.

Destul că cuvântul „Pârtabsolu- 
tizmus“ a căc|ut ca o bombă în mij
locul majorității guvernamentale, in 
mijlocul partidei „liberale11 vecinie 
stăpânitore peste minoritățile ma
ghiare admise și majoritățile nema
ghiare neadmise la masa cea verde 
a „neprețuitelor11 și neîntrecutelor 
„libertăți publice”... făcând să is- 
bucnâscă cu putere curata convin
gere a tuturor celor, cari nu aparțin 
taberei mamelucilor guvernului er pe 
cei ce se află, afli în acesta tabără 
după ce au combătut’o flec! de ani, 
făcându-i să tacă.

Dâcă acest cuvânt semnificativ 
esplică cum, timp de trei-fiecl și cinci 
de ani, tot numai unul și același par
tid conduce frânele guvernului în 
Ungaria; decă esplică de ce de.visa 
de „alegeri libere” este numai o 
amăgire și a remas așa și sub gu 
vernul Szell; dâcă tălmăcesce multe, 
forte multe anomalii și neajunsuri, 
de care sufere însăși libertatea și 
desvoltarea elementului așa numit 
„alcătuitor de stat” : atunci cu cât 
mai mult nu caracterisâză el situa- 
țiunea tristă și umilitore politică a 
naționalităților nemaghiare, cari ni- 
căiri nu pot ajunge la cuvânt, nică- 
iri nu mai sunt ascultate, nicăirl nu 
mai trag în cumpăna vieței vieței pu
blice de stat? Nicăiri fiind-că același 
absolutism li-se pune pretutindeni în 
calea progresului și nu numai că nu 
le ertă a se manifesta ca individua
lități naționale deosebite, ce sunt, 

der nicî că mai vrea să le recunoscă 
dreptul de esistență, ce li-1 dau chiar 
constituția și legile ungare.

Cine în afară de partida guver
namentală a hrănit mai mult, cine 
a dat sprijin mai mare acestui ab
solutism parlamentar, ce s’a mani
festat și se manifestă față cu po- 
pbrele nemaghiare ale Ungariei, de
cât partidele maghiare oposiționale?

Ne aducem aminte, că odată, 
cu ocasiunea unei disensiuni asupra 
reformei legei electorale, unul dintre 
deputății mai tineri oposiționall avu 
curagiul a-le spune soților săi ma
ghiari, că libertatea numai una este 
și că ea nu se pote secvestra pen
tru o parte a cetățenilor și în acelaș 
timp se înflorâscă pentru partea 
cealaltă, că rău fac cei ce sprijinesc 
atentatele, ce le comit guvernele un
gare față cu libertatea poporelor ne
maghiare, căci arma lor e cu două 
tăișuri și va tăia și în carne ma
ghiară.

Zadarnice sunt și în efiua de ac|i 
tote opintirile oposiției maghiare de 
a răsturna acel „absolutism de par
tid'1, de care a făcut amintire depu
tatul Bedthy.

Acest absolutism parlamentar nu 
va înceta, decât în cțiua, când Un
garia va fi în adevăr un stat de 
drept, având un regim blând și în
țelept de dreptate și de libertate, un 
regim drept față cu toți.

Niciodată nu se va dovedi mai 
tare ca acuma neputința oposițiunei 
maghiare, care se va sbuciuma în- 
zadar, căci, în mânia tuturor mani 
festațiunilor și demonstrațiilor ma
ghiare, ea este și rămâne isolată 
păn’ ce în ochii majorității popora- 
țiunei țării va trece de complice a 
acelui „absolutism de partid” de care 
s’a vorbit în ședința de aefi săptă
mână a camerei.

„Ex-lez“ — în dietă.
Ședința de la 1 Maiu st. n. a 

dietei ungare va rămâne memorabilă 
în analele „parlamentarismului" un
guresc din era-Szell. O ședință estra- 
ordinar furtunăsă, de la început pănă 
la sfîrșit. Etă ce s’a petrecut:

Ședința de Vineri, 1 Maiu.
După deschidere ministrul president 

Ooloman Szell a luat cuvântul și a co
municat camerei, că dedrece nu s’a adus 
legea pentru acoperirea mai departe a 
cheltuelilor necesare statului, pentru-ca 
funcționarea mașinăriei statului se nu în
ceteze, guvernul a luat tdte măsurile in
dispensabile în sfera sa de influență și pe 
răspunderea-i proprie. Presents cu privire 
la acesta un raport, care fu cetit prin 
notar, precum și un al doilea raport al 
Curții de compturi, în sensul căruia Cur
tea de compturi va esercita și pe viitor 
controlul în modul obicinuit. Cere d-1 
Szell, ca aceste done raporte se se tipă- 
rescă și se se distribue între membrii ca
merei. (Despre aceste două raporte scriem 
la alt loc al numărului nostru de adi. — 
Red.)

Se citesc raportele. Când notarul 
ajunge la pasagiu! în care se cere camerei 
încuviințarea disposițiunilor guvernului, 
Batkay strigă: „Să-l punem pe guvern în 
stare de acusare, er nu se-i aprobăm mă
surile.”

Se ridică și cere cuvânt Geza Po- 
lonyi. El protesteză contra raportelor gu
vernului, cari n’au precedent în istoria, 
constituției ungare și a căror tendență 
este a contrabanda în constituție o așa 
numită ordonanță de necesitate, cum se 
face în Austria pe basa §-lui 14. Decă 
raportul ministrului ar fi admis spre desba- 
tere, s’ar falsifica constituția. Propune, ca 
presidentul să înapoieze ministrului pre
sident actul din cestiune.

Cuvintele lui Polonyi au înflăcărat 
oposiția. Ooloman Szell observând irita- 
țiunea, încercă să prevină furtuna, ce is- 
bucni încurând. El spune, că în Ungaria 
nu se pdte guverna cu patente. E vorba 
de un simplu raport, care nu este fără 
precedent, căci Banffy încă a făcut așa 
când s’a aflat în .situația în care se gă- 
sesce el (Szell). In raport se manifestă 
tocmai respectul cătră constituție.

Cuvintele ministrului provocă un mare 
sgomot în stânga camerei. Szell strigă cât 
îl țin plămânii, că nu vrâ să guverneze 
contra constituției, nu face nimic fără 
dietă, stă pe basa dreptului, legii și 
dreptății.

— Hoch! Hoch! fîi răspunsul opo
siției la declarția acesta. Și îucepîi un tă- 
răboiO infernal, cum rar s’a mai pomenit. 
Nicî un cuvânt nu mai pdte fi înțeles. 
Szell desfășură totă forța, ca să predo
mine cu vocea lui orcanul „Nu vreu se 
ating constituția!"

— Taci! Nu lua pe buze cuvântul 
constituției! i-se riposteză din stânga. — 
— Acum a cădut elevul eminent a șcdlei 
lui Deak! sbieră Ratkay.

Szell încărca să-și continue vorbirea, 
dâr nici un cuvent nu i-se aude. Apponyi 
scutură nervos clopoțelul și rogă pe gă
lăgioși să-l asculte cel puțin pe el.

— Să ședă Szell, atunci te ascultăm! 
răspund stângacii lui Kossuth.

Un sfert de oră întreg, kossuthiștii 
strigă neîntrerupt cătră Szell: Ședi! Demi- 
sioneză!

Ședința se suspendă. După ’/2 oră 
se redeschide și Szell începii din nou. 
Gând îșî deschide gura să vorbâscă, o es- 
plosie de protestări îi înecă vocea. Spune, 
că măcar ca deputat are drept de a pre
tinde să fie ascultat.

— Dă-țl dimisia! Du-te de ședi în 
vre-o bancă, căci ca deputat te vom as
culta !

Szell însă ține cu orî-ce preț să vor
bescă. Se vedea, că dice ceva, nici un 
cuvent însă nu i-se înțelege, căci cei din 
stânga sbieră în cor: Ședi! Demisioneză ! 
Cară-te de aici!

Presidentul Apponyi amenință pe gă
lăgioși cu aplicarea §-lui 255.

— Asta-i nimic! răspunde Eug. Mol
nar. — Puteți s’aduceți și ghilontina!

Apponyi declară, că decă nicî pe pre
sident nu-1 ascultă, atunci ordinea s’a res- 
turnat cu fundu ’n sus...

Szell încercă din nou a vorbi și face 
gesturi mari, însă nici stenografii nu-1 în
țeleg ce dice. In stânga isbucnesce sgo
mot infernal. Mulți deputațî isbesc cu ce 
au în mână în bănci, drepta camerei încă 
începe a murmura, - adevărat scandal. 
Szell și Apponyi vorbesc amândoi de-odată, 
der nimic din ceea-ce spun nu se aude. 
„Hoch“-urile din stânga se varsă ca un 
potop la adresa ministrului și un tărăboiu 
indescriptibil umple sala.

Intr’aceea Komjathy, „bunul amic" al lui 
Szell, făcendu-i-se milă de acesta, se ridică și 
secondat de aprobările celor din drepta 
(cu t6te că K. e kossuthist de lardtă) de
clară, că el vre să studieze raportul mi
nistrului president, cere deci ca Să fie pus 
la ordinea (filei. Ultimele cuvinte ale ora
torului se pierd în sgomotul reînoit.

Vorbesc apoi — nesupărațî de ni
meni — Beothy, Hollo, ărășl Polonyi și 
Ugron, toți atacând violent raportul mi- 
nistrului-president.

Szell erășî vre să vorbâscă, dâr nu e 
ascultat. Cu brațele încrucișate și nervos 
privesce scena ce i-o face oposiția. Atunci 
furios, ministrul president întorce oposiției 
spatele. Se pun în mișcare și galeriile și 
o damă amenință pe contele Teod. An- 
drassy. Atunci încep se se misce și cei 
din drăpta,—și harababura fiind complectă, 
Apponyi suspendă pentru a doua oră șe
dința.

După redeschidere Szell, nu seim pen
tru a câtea ără, vrâ să vorbescă erăși. Der 
n’apucă bine să dică „On. cameră”, când 
„tigrii” lui Kossuth-Komjathy-Ugron, îi 
plesnesc în față vorbele: „Retrage-te! Demi- 
sionăză!.“

Polonyi, provocat de un deputat din 
drăpta, merge în mijlocul salei și cu ges
turi agitate strigă: „Să-mi stea în față 
cel ce mă molesteză".

Apponyi, inconscient, pune mâna pe 
clopoțel și se dă jos de pe estrada pre- 
sidială. Gasul neobicinuit stîrnesce sur
prindere generală și sgomotul înceteză pe 
un moment. Apponyi ia Ioc în scaunul ra
portorului și spune, că o face acăsta, ca 
să vadă mai bine în sală. El admonieză 
camera, să cruțe cel puțin autoritatea pre- 
sidiului.

— Constituția e mai mare decât au
toritatea presidială, — dice Polonyi.

De vre-o dece-ori după olaltă Szell 
încercă să vorbescă, dâr nu p6te. Bobi de 
sudori de mânie i-se rostogolesc pe obrajii 
palidi. In fine, unui al doilea „bun amic” 
al său, lui Francisc Kossuth, i-se face milă 
de el și mergând printre băncile oposiției, 
rogă pe dmenii săi se fie liniștiți.

Cu mare greutate se face o scurtă 
tăcere, ca Szell să potă spune, că se ală
tură la propunerea lui Barta Odon, ca ra
portul să se pună la ordinea (filei după 
desbaterea budgetului ordinar. După de
clarația acâsta Szell, eșofat, palid și mo- 
ros s’așeijă în fotoliul seu.

Discuția se întrerupe și presidiul cere 
stabilirea ordinei de di.

Ședința de Sâmbătă (2 Maid).
După deschidere i-se dă cuvântul lui 

Francisc Kossuth, ca acum la începutul 
stării de ex lex, să întindă încă odată mi
nistrului president mâna de pace. Repetă 
ce a mai dis și altă-dată, că nu e mei o 
necesitate ardentă de proiectele militare. 
Recomandă guvernului să facă a-se des- 
bate budgetul, căci atunci i-se va vota și 
a doua indemnitate.

Ministrul president Szell răspundând 
lui Kossuth, se referă la ceea-ce a decla
rat de repețite-ori îii cestiunea acesta. 
Proiectele militare sunt o necesitate pen
tru țeră și vre ca aceste proiecte să se 
desbată și primescă pe cale parlamentară. 
Spune, că rămâne la postul său, cât timp 
are pe parte-i încrederea Cordnei și a ma
jorității. Budgetul nu pote fi desbătut 
înainte, deore-ce s’ar întârzia desbaterea 
proiectelor militare.

Vorbesc apoi Hollo și Visontai contra.
Etă, așa și-au petrecut în cele 

două cțile din urmă ale săptemânei 
trecute „părinții patriei” în sumtuo- 
sul palat de pe țărmul Dunărei de 
la Peșta. Ședințe ca cea de Vineri 
vor mai fi încă destule, — că nu de 
geba intrarăm în ex-lex.

Revoluția în Macedonia.
(Atentatul cu bombe din Salonic. — Vieți 

mele. — Lupte pe strădl. — Demonstrație navală 
— Amenințările Turciei. — Ultimat turcesc Bul
gariei. — Ciocniri.)

Am adus deja soirea, că în orașul 
Salonic s’a comis un atentat cu bombe de 
dinamită contra sucursalei băncei otomane 
și în alte vr’o 50 puncte ale orașului. Atenta
tele erau pregătite de mult timp. Gomitetul 
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bulgar spera, ca în chipul acesta să provoceo 
masacrare în massă a Europenitor stabiliți 
în Salonic, cu scop de a face pe puteri se 
întrevină cu armele.

Atentatele au fost comise pe când 
stradele erau fdrte frequentate de public, 
fiind un timp frumos. Tote bombele, cari 
s’au aruncat, au esplodat, incendiând ca
sele, omorînd persdnele. In afară de 
acesta s’au găsit numărose bombe îngro
pate.

Localul sucursalei băncei otomane 
fu aruncat în aer. A ars până în temelii. 
Doi dintre revoluționari au perit în acea 
esplosiune, alții trei au fost prinși.

Localul clubului german a fost com
plet redus într’o movilă de ruine. Un ger
man a murit cu capul sfărîmat. Toți cei
lalți Germani, cari se aflau la club, au fost 
grav răniți.

Magazinul de petrol de la gară s’a 
aprins, cădând o bombă asupra lui. S’a 
aprins de asemenea și localul școlei ger
mane.

Mulți din locuitorii supuși streini au 
murit în luptele de pe strade.

Sera în timpul serviciului de vecer
nie de la catedrala Sf. Ștefan, un lucră
tor electro-technic a tras trei focuri de 
revolver asupra preotului care oficia. Preo
tul a scăpat neatins, însă un profesor de 
gimnasiu fii rănit de morte, er două dame 
au fost rănite ușor. Autorul atentatului, 
numit Haag, fu arestat.

De odată cu săvîrșirea atentatelor, 
bandele de revoluționari au distrus liniile 
telegrafice, cari lâgă Salonicul cu Con- 
stantinopolul și cu Tîrnova, făcând stri
căciuni căii ferate tot prin esplosii de di
namită. In timpul acesta alți Bulgari stră- 
băteau în trăsuri orașul, aruncând bombe 
cu dinamită asupra băncilor, cafenelelor, 
restaurantelor și cluburilor europene.

Gendarmii și soldații au avut lupte 
teribile cu bandele până târdiu noptea. 
Mulți atentatori au fost uciși. Bandele se 
apărau cu focuri de revolver și cu lovi
turi de cuțit.

Au fost uciși de asemenea mulți sol
dați, precum și mulți din curioșii, cari erau 
pe strade.

Europenii s’au baricadat prin case 
tâtă noptea de 29 spre 30 Aprilie! Lup
tele cu revolverele au durat pănă în re
vărsatul dilei. Trupele încunjurară consu
latele, ca să le apere.

După un raport telegrafic sosit la 
Constantinopol, numărul victimelor se eva- 
luâză la 100 persone de ambele părți.

Bombe cu dinamită au fost aruncate 
și Vineri în 1 Maiti. Poliția a făcut nu
merose arestări. Oei arestați au desfășurat 
o mare resistență, fiind-că polițiștii au 
omorît peste 50 de revoluționari.

= Turcii amenință cu represalii con
tra bandelor. Populația turcâscă e pretu
tindeni estrem iritată. Turcii din Ueskueb 
au ținut o consultare și au decis, că dâcă 
bandele vor ataca orașul, ei vor ucide pe 
toți creștinii din oraș.

— In 1 Maiu prim-dragomanii tutu
ror ambasadelor au fost însărcinați de am
basadori cu demersuri la Pdrtă în afacerea 
evenimentelor din Salonic. Noptea s’a ți
nut un consiliu de miniștri la palatul din 
Constantinopol. Se svonesce, că Porta ar 
fi trimis un ultimat Bulgariei.

= Oficiul de esterne din Viena, în 
urma evenimentelor din Salonic, a decis se 
dea ordin flotei austro-ungare care'circulă în 
apele de la Smirna, ea se se retragă ime
diat în port, de unde în d'lele proxime 
va pleca spre Salonic dimpreună cu flo
tele celorlalte state. E vorba de o demon- 
strațiune navală înaintea Solonicului, pu
terile fiind hotărîte a menține ordinea în 
Balcani câtă vreme Turcia își dă silința a 
aplica reformele.

După o telegramă cu data 2 Maiu 
din Viena, vasele de resboiiî „Habsburg", 
„Wien" și „Magnet“ au sosit deja la Sa
lonic.

Și o narte a flotei italiene a primit 
ordin se plece spre Salonic.

= Un detașament de 50 de soldați 
încunjurase aprope de orașul Gorovici o 

bandă bulgărescă. Se începuse o luptă în
verșunată, când la audul detunăturilor de 
pușcă, au alergat țăranii din mai multe 
sate din prejur, cari la rîndul lor au în- 
cunjurat pe soldați, trăgând asupra lor un 
foc fdrte violent.

După o luptă de o âră, numai doi 
soldați au putut ca prin minune se scape 
prin fugă. Toți ceilalți au fost omorîți 
pănă la unul.

— Aprâpe de Giumambala o mare 
bandă bulgară a fost încunjurată și dis
trusă de trupele turcesc!. 57 Bulgari au 
fost uciși. Aprope de Belovo a fost dis
trusă altă bandă. Trupele turcesci a făcut 
50 de prisonieri, cari au fost trimiși la 
Ueskueb.

O bandă de 300 Bulgari a jefuit 
satele sârbesci de lângă Kratovo și Kot- 
giane.

= Consulii Angliei, României și Gre
ciei din Bitolia au primit din partea co
mitetului revoluționar câte o scrisdre plină 
de amenințări și prin care îi acusă, că ei 
în raportele lor ponegresc și calomnieză 
pe revoltați, servind în același timp de 
spioni ai autorităților turcesci.

Termină declarându-le, că orî-ce pre- 
cauțiunl ar lua, ei sunt deja condamnați 
la mărte și că nu vor scăpa de acestă pe- 
depsă.

Consulii român și engles au luat câte 
6 cavași, fără de cari nu es nici diua pe 
stradă, er consulul Greciei nesimțindu-se 
în siguranță, și-a luat familia și a plecat 
din Bitolia. Fuga acesta a unui consul de 
frica revoluționarilor, a mărit și mai mult 
temerea în populațiune.

Chestiuni agrare.
II. Remedii.

Am arătat neajunsurile și schimbarea 
radicală, ce a produs’o în agricultură sis
tema liberei concurențe la noi și în străi
nătate. Ea a favorisat enorm puterea ca
pitalului și capitalismului, în detrimentul 
muncei și al adevăratului cultivator. In 
Ungaria și Transilvania a profitat din ea 
poporul ales al lui Israil, Ovreii, er în Ro
mânia elementele eterogene, recrutate cu 
deosebire din micul comerciu: Grecii, Bul
garii, Albanesii, Jidanii, puțini Cuțovlachi 
și mocanii seceleni, în marea daună a ță
ranului român și a marilor proprietari chiar.

Asupra progresului și civilisațiunei 
țării, ea a avut drept resultat o întindere 
vertigindsă a agriculturei mari, în detri
mentul celei mici și a tuturor celorlalte 
isvore de venit și bogăție ale țării, inclu
sive negoț și industrie, căci a repus cu to
tul și a făcut să dispară numerosele bresle 
și familii de meseriași și negustori români 
de prin târguri și orașe, și a creat o po
pulație burghesă aprope esclusiv buge
tivoră.

In România, îndată după Împroprietă
rirea țăranilor, guvernul a fost silit să 
aducă o lege de inalienabilitatea pămân
turilor ț&rănesci pe 30 ani, și apoi pe alți 
30, fără de a contribui prin ea cu nimic 
la ameliorarea stării materiale și morale a 
sătenului, căci în România au rămas % 
din țărani, cu proprietate infimă de 2—3—4 
pogâne, cu țera desvălită aprâpe cu totul’ 
de vite la proprietatea mare, er cea mică 
în imposibilitate absolută de ale ține și 
hrăni. Apoi cu proprietatea mare ca teren 
cultivabil în valâre de 1 miliard și 114. 
940,329 lei, gravată de 379.375.304 milidne 
lei ipoteci particulare și 43,746.021 lei ipo
teci și garanții afectate cătră stat, seu în 
total cu o datorie efectivă la proprietatea 
mare de 423 milidne la un venit net anual 
de 211.930.346 lei. și 5.587.136 lei ipoteci 
pe vii; er 3.213.317 lei ipoteci pe moșiile 
moșnenilor și răzeșilor, cari posedă moșii 
mari vechi, dâr le dețin în mod colectiv 
după vechiul obiceiu al pământului. Moș- 
neanul este plugarul cel mai interesant, 
care a stat pănă adi nemișcat pe loc, nu 
s’a mutat, nu s’a vândut, nu s’a înstrăinat; 
— seu în total efectivă de 431,972.778 
lei. Deosebit de aceste, putem evalua la 
500—600 milione lei valorea pădurilor se
culare, ce erau preserate peste întrega 

țâră, afară de stepa Bărăganului, și cari 
astădi nu mai sunt, ori puține resturi ră
mase din ele ca crânguri și tufișuri și mă- 
răcineturi fără valdre; la 300 milidne lei 
vinderea și desfacerea vitelor: numerdsele 
herghelii, tămaslîcuri și oierii numerose, 
ce erau în principate; la vre-o 100—200 
milidne dispariția numerdselor velnițe — 
numai în Moldova la 1842 erau 103 — 
cari îngrășau sute de capete ve vite mari, 
unele pănă Ia o miie capete de boi; și 
clădirile, ecaretele economice ce s’au rui
nat; vr’o 200—400 milidne fânațele și pă
șunile distruse dimpreună cu luncile mă- 
nose de la munte și coline, cotropite de 
nisipul și petrișul adus de rîuri și gârle 
de la munte, în urma devastării pădurilor 
și desvălirei costelor de orî-ce vegeta- 
țiune; — și la vre-o 60 milidne cele 60.000 
hectare de vii distruse de filoxeră. Afară 
de aceste mai sunt încă ruina materială și 
morală ațăranului, inclusive cele 40—80000 
pelagroși în țeră provenită din miserie și 
secătuirea pământurilor de bogăția lor fa- 
buldsă, care a fost basată esclusiv pe cul
tura rapace.

In datorie proprietatea mare rurală 
din România a ajuns se țină recordul 34 
% aprdpe cu marea proprietate germană, 
care deși are 42°/0 datorii, însă posede 397 
fabrici, cari prelucrâză anual 11’/2 milidne 
tone de sfecle, 3745 velnițe agricole (fa
brici de spirt), cari" produc anual la 406 
milidne litri de spirt. 1400 lăptarii mari, 
în cari se lucrâză cu abur etc.

In cultura vitelor, pe când în Ger
mania, unde % a populațiunei trăesce din 
industrie și comerciu și numai % din agri
cultură, se veniau 60,2 capete vite mari 
la 100 locuitori în 1873, 55 în 1883 și 56 
la 1897 — și pe fie-care deceniu vitele 
sporesc cu 10% î[1 greutate și valdre — 
în România, țâră pur agricolă și cu pro
prietatea 'mare coverșitore, se vin numai 
74,5 capete de vite la suta de locuitori. 
Intre proprietarii mari și arendași din Ro
mânia 7187 țin vite în total, 1578 numai 
vite mari, 189 numai vite mici și 5412 
țin vite mari și mici. Inse în ceea-ce pri- 
vesce cultura vitelor propriu disă, numai 
725 inși au peste 10 cai, 1346 între 21 — 
100 capete vite cornute; 522 peste o sută 
vite cornute; 517 între 101—500 oi, 218 
între 501 — 1000 oi și 153 peste 1000 de 
oi; 620 au 21 — 50 porci și 604 peste 50 
porci.

Intre aceștia erăși cei din Moldova 
se ocupă mai serios cu cultura vitelor, 
căci 321 posed peste 10 cai, 341 peste o 
sută de vite, 189 între 101—500 oi cor
nute, 105 peste 501 — 1000 oi, și 60 inși 
peste o miie de oi, pe când cei din Mun
tenia au mult mai puține vite, deși țâra 
este mai mare: 320 au peste 20 cai, 157 
peste 100 capete vite cornute, 150 între 
100—500 oi, 89 între 501 —1000 oi și 56 
peste o miie de oi.

(Va urma)

Sinodul archidiecesan.
Ședință V s’a ținut Joi la 30 Aprilie. 

I. P. S. Sa metropolitul răspunde la inter
pelarea deputatului Barcaș în causa ridi
cării P. C. S. d-1 archimandrit-vicar Dr. 
Ilarion Pușcariu la rangul de archiereu. 
Spune, că a conferit privatim cu episcopii 
sufragani, der tot-dâuna a întâmpinat opo- 
siție hotărîtă din partea lor. Văcjând por
nirea acesta ostilă, nu a pus cestiunea și 
oficial în sinodul episcopesc, pentru-ca să 
nu provdce conclus nefavorabil cu privire 
la împlinirea dorinței.

Se întră apoi în ordinea dilei și se 
cetesc raportele comisiunilor organisătore, 
bisericescă și școlară.

Ședința VI s’a ținut Vineri înainte 
de amiadi, ia ordinea dilei fiind raportul 
comisiunei financiare.

Ședința Vil s’a ținut Vineri la orele 
4 p. m.

După autenticarea protocolului ședin
ței precedente, la ordinea dilei a urmat 
reconstituirea senatului școlar și epitro- 
pesc al consistorialei archidiecesan.

Prin votare secretă au fost aleși ase
sori onorari în senatul școlar, din cler: 

Vasiliu. Demian, Gregoriu Pletos și Ioan 
Broju; dintre mireni: Dr. Liviu Lemânyi, 
Ioan de Preda, A. Vlaicu, V. Oniț, Dr. G. 
Proca și L. Triteanu.

In senatul epitropesc, din cler: I. 
Droc, Gal, Șagău și Vas. Voina; dintre 
mireni: P. Uosma, Paut. Lucuța, Dr. I. 
Mihu, Dr, N. Vecerdea, M. Cirlea și St. 
Stroia.

Profesor definitiv în secțiunea peda
gogică a seminariului archidiecesan a fost 
ales prof. prov. Nicolau Vătășan.

La ordinea dilei se continuă refe- 
rada comisiunei bisericesc!. Raportorul Dr. 
Farcaș refereză asupra propunerii deputa
tului Gr. Pletos referitdre la reorganisa- 
rea secțiunei teologice — Se transpune 
consistoriului pentru a veni în proxima se
siune sinodală cu propunere concretă în 
acestă causă.

Tot consistoriului se predă și pro
punerea dep. V. Oniț referitdre la orna
mentarea internă a bisericei catedrale spre 
ulteridră afacere competentă.

Se anunță ședința proximă (ultimă) 
pe Sâmbătă la drele 10 a. m.

Rap.

Voci de pressâ
asnpra scenelor <lin dieta ungară.
Etă cum se pronunță diarele ma

ghiare asupra celor ce s’au întâmplat în 
ședința de Vineri a dietei:

rBudapesli Hirlap“ <jice, că ar șterge 
bucuros din analele parlamentului ungar 
scenele din ședința de Vineri. Ne temem, 
dice diarul, că surogatul ce se pregătesce 
în bucătăria minorității, este mai nepotri
vit și decât surogatul întrebuințat de gu
vern, ca să țină în mișcare mașinăria cons
tituției. Nu se pote pune în locul voinței 
majorității voința minorității. Chiar și 
atunci când lupta minorității ar da resul- 
tate prețidse, ele ar fi scump cumpărate 
cu prețul permanentelor crise politice.

^Magyarorssâgu într’un articol scris 
de N. Bartha dice între altele: „Szell 
pote să rămână, pâte se raârgă și pdte să 
vină ori-care altul. Acesta nu va schimba 
întru nimic hotărîrea oposiției. Se pdte 
vorbi la infinit despre drepturile majori
tății. Mai întâii! de tăte e dreptul națiu- 
nei. Se pot referi la ordinea parlamen
tară. Ordinea cea mai înaltă este intere
sul legal al națiunei. Ce vreți? Se votați? 
Se dați recruți Austriacilor? Să siliți pe 
fiii națiunei a servi sub stindard străin? 
Intr’asta constă dreptul majorității? Ei 
bine, acest drept nu-1 veți esercita. De 
trei decenii slugiți pe Austriac. Oposiția 
a discutat și a răbdat. S’a sfîrșit cu acâsta. 
Ori stați lângă națiune și veți secera re- 
cunoscință și glorie; ori că rămâneți pe 
lângă Austriac, și atunci veți tîrî națiunea 
dintr’o crisă într’alta. Mai bine se“fiemrisă 
și forță, decât recundscerea constituțională 
a influenței domniei austriace?“

^Buggetlen Magyar or szâgu dice: „De 
eri începând s’a dovedit, ceea-ce noi am 
accentuat tot-deuna, că un ministru-presi- 
dent mai amăgitor și de mai rea credință 
n’a avut țera, ca pe Coloman Szell... Ca 
un adevărat comediant, Coloman Szell a 
pășit pe teren în mijlocul unui foc ben- 
galic când ca un automat a ținut să ac
centueze: „drept, lege, dreptate11. La în
ceput țâra l’a aplaudat. Cum nu, căci în 
viâța publică a țării eram obicinuițî cu 
corupțiunea... Opinia publică însă curând 
s’a deșteptat, vădând producțiunile come
diantului, cărora le lipsia valorea intrinsecă. 
A vădut, că guvernarea lui Szell e mai 
periculosă decât a antecesorului său, ea e 
o amăgire mincindsă“...

In felul și în stilul acesta scriu și 
cele-lalte foi oposiționale.

Disposițiuni privitdre la starea de 
ex-lex.

In raportul ce-1 publicăm mai sus 
despre decursul ședinței de Vineri a die
tei, se face amintire de două acte pe 
cari ministrul president le-a presentat die
tei, raporte ce privesc unele disposițiuni 
necesare, în urma stărei de ex-lex ce s’a 
declarat cu diua de 1 Maid.
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In primul raport se dice, că guver
nul a luat tote măsurile necesare pentru 
acoperirea cheltuelilor ce se baseză pe 
dreptul public și dreptul privat; precum 
și măsurile, carî să garanteze venitele pu
blice și se mențină ordinea formală în sus- 
ținerei statului. A ordonat guvernul, ca 
tdte cheltuelile de stat se se îndeplinescă 
în cadrul budgetului din 1902. Conform 
acestei disposițiuni, contabilitatea de stat 
nu va suferi schimbări formale.

In legătură cu aceste disposițiuni 
autoritățile financiare vor înceta incassa- 
rea dărilor și a competințelor visteriei pe 
cale de esecuțiune.

De-odată cu acesta ministrul presi
dent a presentat și raportul presidentului 
Curții de oompturî, care anunță, că de- 
dre-ce dieta n’a încheiat pănă acum des- 
baterea proiectului de indemnitate, ea 
(Curtea) va continua neîntrerupt controlul 
asupra cheltuelilor de stat, decă legisla
tiva nu va dispune altfel. In sensul acesta 
presidentul Curții a dat un ordin secției 
de corupturi, ordin, care se presentă și ca
merei.

Pentru aceste două raporte s’a făcut 
gălăgie așa de mare în dietă.SOIRILE DILE1.y

— 21 Aprilie v.

Statuă lui Vasilie Alecsandri. In 
ședința de Vineri a Academiei Române, 
d-1 Iac. Negruzzi a dat cetire unui raport 
propunând ca Academia să ia inițiativa 
'de a deschide o subscripțiune publică 
pentru ridicarea unei statue lui Vasilie 
Alesandri în Bucuresci. Academia a primit 
acâstă propunere cu unanimitate.

In contra Jidovilor din Austria. 
In ședința de la 2 Maiil a „Reichsrath"- 
ului deputatul Herzog a propus, ca jido
vilor se nu li-se dea dreptul de cetățen 
austriac, er celor, cari au acest drept, să 
li-se iee; jidovii se nu fie admiși la ser
viciul militar, der de la 20 ani pănă la 
morte se plătâscă 5% după venitul curat, 
ca taxă pentru liberarea de miliție. Se nu 
li-se permită jidovilor a-se stabili, decât 
în orașe mai mari, unde se li-se desem
neze anumite suburbii. Inmobil să nu-și 
potă procura, decât în interiorul subur
biilor.- Se nu le fie permis a frequenta 
decât școle jidovesc), și să fie opriți de a 
intra în funcțiuni să fie medici, precum și 
advocați.

Un Român ucis de Bulgari. Un 
Român din Majavora se ducea în Joia 
trecută la Bitolia călare pe catârul său 
La intrarea în oraș îi ies în drum doi 
Bulgari, înarmați și îmbrăcați în uniforma 
revoluționarilor, și-l întâmpină cu cuvin
tele: „De ce trădezi causa liberatdre ?“ 
In zadar s’a încercat nenorocitul să dove- 
descă absoluta sa nevinovăție, căci cei 
doi agresori s’au aruncat asupra lui și 
■l’au străpuns cu cuțitele, dându-i peste 30 
•de lovituri.

„Renascerea Terii Ardealului". 
iPentru acesta țintă și-a propus a lucra și 
•lupta o nouă foie ungurescă, ce a început 
■se apară de la 1 Maiu în ClușiQ sub 
titlul „Nemzeti Erou (puterea națională.)

Casina română din Clnșift își va 
ține adunarea generală la 10 Maiîi. La 
■ordinea dilei este și alegerea unui nou 
■comitet.

Profesorul Emil Sabo de la gim- 
•nasiul din Blașiu, a făcut la 28 Aprilie n. 
■cu laudă esamenul de specialitate din 
istorie și geografie, la universitatea din 
■ClușiO.

Regele Angliei a sosit alaltăeri în 
Paris. I-s’a făcut primire strălucită. Orașul 
•era splendid pavoasat cu stindarde fran- 
■cese și englese.

Desmințire. D-1 V. 0. Osvadă des- 
•minte categoric faima răspândită de diarul 
„Deva es Videke", că ar voi să înființeze 

•o f6ie română socialistă.

Schimbare în redacțiunea „Foii 
Poporului". Numărul din urmă al „Foii 

Poporului" din Sibiiu anunță, că domnul 
Victor Lazăr, redactorul ei de pănă, acum 
trebuind să-și facă pedepsa de 5 luni în- 
chisdre de stat în Seghedin, răspunderea 
pentru redacțiune a luat’o d-1 Silvestru 
Moldovanu.

Seirî locale.
Listele provisorii electorale. Am 

anunțat deja, că listele provisorii ale ale
gătorilor dietall pe anul 1904—dimpreună 
cu consemnarea celor scoși din liste — 
sunt depuse încât pentru cercul I și II 
orășenesc, începând de mâne 5 Maiu st. 
n. pănă la 25 Maiu st. n. în cancelaria 
primăriei din Brașov spre a pute fi luate 
în vedere de ori și cine, dela 8—12 dre 
a. m. și dela 2—6 dre d. a. De pe liste 
se pot lua și copii. In contra acestor liste 
fiecine pdte reclama în ce privesce per- 
sdna sa. Dâr fie-care alegător trecut în 
lista electorală dintr’un cerc mai pdte re
clama și contra primirii ori a scoterei ne
justificate din liste a ori-cărui alegător din 
acel cerc. Terminul reclamațiunilor, ce 
sunt a se face în scris și a se adresa co- 
misiunei centrale electorale este de 5—15 
Maiiî st. n. inclusiv și sunt a se preda la 
primăria orașului. In reclamațiune are a 
se arăta esact numele de botez și de fa
milie, ocupațiunea, locuința și etatea fie
cărui alegător în interesul căruia se face 
reclamațiunea. Observările asupra recla
mațiunilor se pot face dela 15—25 Maiu 
stil nou.

Listele electorale provisorice stabi
lite de comisiunea centrală electorală a 
comitatului Brașov pentru comunele ru
rale din întreg comitatul se află depuse 
— dimpreună cu consemnarea celor scoși 
din liste — la oficiul viceșpanatului din 
Brașov, er la primăria fie-cărei comune 
din comitat lista acestei comune. Proce- 
derea și terminele de reclamare și pentru 
observări sunt aceleași. Reclamațiile adre
sate comisiunei centrale electorale a co
mitatului, sunt a se preda la comitat în 
Brașov seu la primăriile diferitelor co
mune.

Pentru masa studenților români 
din Brasov au mai întrat: de la „Cassa 
de păstrare" din Seliște 120 cor., de la 
d-nele Valentina Dr. Parasca și Hortensia 
Dr. Sttciu, în loc de cunună pe sicriul ră
posatului lor unchitî I. Popea 20 cor., de 
la d-1 Nicolae Răceanu, preot în Dejani 
5 cor. Primescă generoșii donatori cele 
mai vii mulțămite. — Direcțiunea scotelor 
medii gr. or. române.

1 Mai& în Brașov. Din partea so
cialiștilor de aici s au presentat adi la 
Redacțiunea fdiei nostre doi domni si au 
declarat, că cele publicate în foile din 
Brașov, în deosebi în cea germană și în 
cele maghiare, despre demonstrația so
cialistă de la 1 Maid, nu s’ar basa pe in- 
formațiuni esacte. Ne-au rugat tot-odată 
a lua notiță despre acesta și despre in- 
tențiunea d-lor, de a publica eu privire la 
acele informațiuni o broșură rectificătore 
în trei limbi.

Avansări in armata comună.
0u diua de 1 Maiil 1903 au fost îna

intați, într’altii. și următorii ofițeri Români, 
cari servesc în armata comună:

Colonelul Nicolau Cenna la gradul 
de generalmajor, comandant al brigadei 
3 de infanterie.

La gradul de locot.-coloneii maiorii 
loan Iovescu în reg. 26 de inf.; loan Bog
dan în reg. 64 de inf., George Popovici 
în reg. 2 de inf. și Demetriu lonescu în 
reg. de divizie 28 de artilerie.

La gradul de maiori-, căpitanii de 
cl. 1. Silviu Herbay în reg. 85 de inf., 
Iosif Moga la depoul I. de montură.

La gradul de căpitani cl. 1.: că
pitanii de cl. II.: Dragutin Cioban în reg. 9 
divizia 34 de artilerie (statul maior); De
metriu Herbay în reg. 83 de inf , Petru Ba- 
bău în reg. 43 de infanterie. Căpitani de cl. 11: 
locotenenții Ioan Ziemba în reg. 41 de 
inf., luliu Curcoleca în reg. 3 de vînători, 
Anton Costa în reg. 9 divizia 17 de ar
tilerie, Dr. Adrian Nedelco auditor în reg. 
51 de inf., Corneliu Bardosi auditor în reg. 
50 de inf. (Brașov).

La gradul de locotenente: sublocote
nenții loan Drogli în reg. 61 de inf., Xe- 
nefon Roman în reg. 84 de inf,, loan Fi- 
negariu în reg. 14 de inf., Robert Pop în 
reg. 56 de inf.

La gradul de locotenent: locțiitorul 
de ofițer Robert Bacca în reg. 51 de inf. 
Medic de stab: medicul de reg. cl. I. Dr. 
loan Sturza în ministeriul de resboiu; me
dic de regiment cl. II. protomedicul Dr. 
Octavian Fiorea în reg. 65 de inf. Căpitan 
de comptabilitate cl. I. Alesandru Miuța în 
reg. 83 de inf. Accesist militar de compta
bilitate: Petru Erimescu în ministeriul de 
răsboiil. Oficial cl. 11. de registratură: Ni
colau Repunteanu în ministeriul de res
boiu. Oficial cl. 111 de registratură Savu 
Munteanu la comanda de corp 7. Veterinar 
militar Eugeniu Petraș la herghelia din 
Sepsi-St.-Giorgiu.

Transferați au fost maiorul Constan
tin Lalescu de la reg. 75 la reg. 74 de 
inf. Căpitanii de cl. I. Victor Chitul de 
la corpul de stat major la reg. 68 de inf. 
George Fieșariu de la reg. 14 la reg. 51 
de inf. Locotenenții: Constantin Popovici 
de la reg. 5 de husari la reg. 8 de hu
sari, loan Franca de la reg. 5 la reg. 9 
de husari. George cavaler Sîrbu de la 
batalionul 14 de pioneri la bat. 15. Căpi
tanul de cl. II. Gheorghe Drogli ca audi
tor de la reg. 33 de inf. la tribunalul de 
garnisdnă în Cernăuți și sublocotenentul de 
comptabilitate Nicolau Borzea de la reg. 
de corp de artilerie 12 la batalionul 5 de j 
vînători.

Măcelul din (Iiișineu.
Despre grâznicul măcel asupra evrei

lor din capitala Basarabiei, mai dăm adi 
după un diar bucureștean următdrele amă- 
nuute:

A doua di de Pasci, svonindu-se că 
Rușii se pregătesc la un nou atac, popu- 
lațiunea evreescă, în număr forte mare, 
armată cu revolvere și bastone se adunase 
în piața numită Novi-Bazar, ca se se apere 
contra Rușilor.

Atunci cei interesați răspândesc svo- 
nul în cartierele rusesc! cum că în piață, 
Rusii au fost stîlciți în bătăi de cătră 
Evrei, și că vre-o câți-va ar fi chiar omo- 
rîți. Acest svon tendențios, cu iuțela ful
gerului se răspândesce în cartierele măr
ginașe, locuite de muncitorimea rusescă, 
care în gonă se îndreptă spre piața unde 
erau adunați Evreii.

In drumul lor, cetele comit cele mai 
mari atrocități, lovind pe primul evreu în
tâlnit în stradă, devastând)și prădând pră
văliile.

Apoi, în grupuri din ce în ce mai 
mari, bandele întră prin casele evreesci, 
sparg tdte mobilele, orndră femeile și nu 
cruță nici pe copilași.

Din tote părțile nu se audiau' decât 
cuvintele: Bratia ficiaitel... (Fraților aler
gați, că Evreii ne omârăl...

„— Repede se ne curățim de acești 
jidani!" — diceau unii — „Loviți fără 
cruțare!" — (jiceau alții. Și din tote păr
țile alergau ca nisce turbați, cu cuțite, 
casmale, drugi de fier, topore și măcelă
reau biata populațiune, incapabilă de a-se 
apăra.

Și aceste barbarii se comiteau în 
presența armatei și a poliției, care se uita 
la acest spectacol îngrozitor, cu o nepă
sare cu adevărat criminală.

Numărul țăranilor ruși, cari au luat 
parte la acest măcel. îngrozitor, trece peste 
5000. Ei erau împărțiți în grupe de câte 
100, 200, pănă la 500 de inși, și astfel ope
rau în același timp în tdte cartierele 
evreesci.

In tote prăvăliile pe unde întrau, ei 
spărgeau tot c.e găseau înăuntru, apoi arun
cau marfa afară, călcându-o în piciore.

*
Der aceste măceluri îngrozitore nu 

erau lipsite și de ore-cari scene comice.
Când se întâmpla să spargă vre-o 

cârciumă, înainte de a da drumul vinului 
și rachiului, ca să curgă, bandele beau 
din belșug, pănă când se îmbătau.

Intrând în vre-o prăvălie de haine gata, 
ei se desbrăcau de sărăcăciosul lor cos
tum, și se îrabrăcau în haine nouă.

Am zărit pe un individ eșind dintr’o 
prăvălie cu câte-va părechi de pantaloni. 
Fără să se jeneze de publicul adunat în 

piață, el își scote pantalonii vechi, îmbră
când pe. cei noi. Fiind-că însă pantalonii 
erau mici și-l jenau, îi scdte din nou și îi 
taie în bucăți, strigând în gura mare: AI 
dracului jidan, m’a înșelat, sunt prea în- 
guști 1 Apoi își puse o altă păreche de 
pantaloni și fugi sumeț, având aerul să 
spue: „Uitați-vă la mine ce grozav sunt".

In piața Harlatofska, au spart un mare 
magasin cu specialități de vinuri și șam
panie. După-ce au băut cât au putut, 
au început să destupe buteliile și să verse 
conținutul în stradă.

Un individ desculț, se îmbrăcase cu 
trei părechi de haine de gală, una peste 
alta de diferite mărimi. Apoi cu un joben 
în cap, o păreche de mănuși albe și un 
baston cu mânerul de argint, se plimba 
nesupărat de nimeni, cu un aer de „grand 
seigneur!"

Multe femei, cu saci în mână, aler
gau dintr’o prăvălie înalta, ridicând obiecte 
și transportându-le acasă.

Ceasornice de aur și de argint, inele 
și alte obiecte de valdre erau aruncate pe 
trotuare ca nisce bucăți de farfurii sparte.

Numai un număr forte mic de pră
vălii și case au rămas nejefuite.

Casele și prăvăliile rusesci, ca să nu 
se confunde cu ale evreilor și spre a fi 
recunoscute de vandali, erau tfite însem
nate cu cruci zugrăvite pe ziduri; de de- 
supt erau scrise cuvintele: Hristos a în
viat ! Pe la multe alte case iconele erau 
aședate pe ferestri, ca dovadă! că sunt 
rusesci.

Stradele sunt pline de uși, ferestri, 
scânduri de garderobe, oglindi sparte, di
ferite mărfuri: pălării, ghete, haine, țesă
turi de bumbac și de mătase rupte și mur
dărite. Spectacolul este îngrozitor!...

Sofia, 3 Maid. Cercurile mace
donene de aici nu negă originea re
voluționară a atentatelor din Salo
nic. Ateutatele sunt numai un pre
ludiu al revoluțiunei celei mari, ce 
va urma.

Berlin, 3 Maiil. Evenimentele din 
Salonic sunt viu comentate aici și 
sunt considerate ca fârte seriose. In 
general se bănuesce, că în aceste 
atentate e amestecată mâna Bulga
riei. Guvernul german a provocat 
Porta se cerce isvorul dinamitei în
trebuințate, căci se crede, că dina
mita a fost dusă din Bulgaria. Dâcă 
cu scirea Bulgariei s’a. întâmplat 
aievea lucrul acesta, Turcia e da
tore a rSsbuna fapta chiar cu peri
colul de a provoca un conflict turco- 
bulgar.

Belgrad, 3 MaiA Ministrul' sâr
besc de culte Lazarevici și-a dat di- 
misiunea. In locul Iui va fi numit 
senatorul Sivan Sivanovici.

Diverse.
Declarațiile de amor după posițiile 

sociale. Diplomatul dice: „Ei! să încheiem 
o alianță eternă". Soldatul: „Mi-ai rănit 
inima, în cât nu se va vindeca nicl-odată" 
seu „Ai venit, ai vădut, ai învins". Gră
dinarul: „Un singur cuvent de pe buzele 
tale", și „drumul nostru în vieță este pre
sărat cu flori". Zidarul: „Hai să zidim o 
colibă împreună". Oorăbierul: „Fecidră 
frumosă, la tine găsesc un port pentru 
tote furtunele vieții". Surugiul: „Ascultă-mă, 
și tu ai să porțl frânele tot-dâuna". Juva- 
ergiul: „Acâstă unică legătură să formeze 
un lanț de aur". învățatul: „O, lasă-mă 
să-țl studiez inima, și-’n ochii tăi să-mi ce
tesc fericirea". Antreprenorul: „Tu îmi 
umpli păharul vieții pănă la margine". 
Sculptorul: „Dâcă inima ta nu este de 
marmoră, permite să se așede chipul meu 
in ea". Brutarul: „Vrei să împărțim pânea 
mea în bine șl la năcaz?" Săpunarul: „Tu 
să fii lumina vieții mele".

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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Târgul de rîmători din Steinbruch.
Starea rî mă tori lor a fost la 28- 

Aprilie n. de 41,739 capete, la 29 Aprilie 
au iutrat 752 capete și au eșit 367 capete, 
rămânând la 30 Aprilie n. uu număr de 
42,124 capete.

Se noteză marfa unguresc-i: veche 
grea dela 124—126 fii. tînărăgrea dela 
132 —134 fii., de mijloc dela 130 — 132 fii. 
— Sârbescă: grea 130—132 fii., de mijloo 
128—130 fii., ușoră 124—126 fii. kilo
gramul.
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LOSURI D8CLASA
lă Loteria XII-a în condițiimi originale.

Losurile vândute prin noi au făcut până acuma câștigurile 
principal® de:

100,000 80,000 50,000 25,000 Corone, 
și afară de aceste încă circa: cjece miRone în totali 

Serviciu prompt ! Serviciu prompt!

I

In cas de câștig se păstrâză cea mai mare discrețiune!
Prețurile Sosurilor: 

ju<»etate ios,
® corone

sfert de Ios, optime de los.
3 corone fl.SO corone

Los întreg,
12 corone

Trag’erea în sâ $3 rialii st. now O®3. '-'AS 
1AC0B L. ADLER & FRATELE 
societate «le bancă. în comantSâtă, U8S.1A.ȘOV.

Cea mai mare colectară principală din Transilvania.
£ Al) ■ ■■" ' - e

i
I 
I
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Cruce seu stea cluplă, electro - magnetică
Fa

Nu e crucea lui Volta.

Vindecă și învioreză

Mu e mijloc secret, 

pe lângă garanție.

se da împrejurării, că 
le vechi de 20 ani.

PUBLICAȚIUNE.
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 
decisiunei Consiliului Comunal din ședința de la 26 Februarie a. c. li- 
citațiune în localul acestei Primării, strada Carol I, Nr. 48, în diua 
de Luni in 28 Aprilie (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, sad la ori-ce altă Administrațiune financiară, 
o garanție în numărar sau în efecte publice garantate de Stat în sumă 
de (40,000) patru-deci mii lei, presentând recepisa de depunere 
odată cu oferta.

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

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

Domnului Primar al orașului Constanța

ia CcmstaE’fițaX
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

ele vor purta mențiunea:
„Ofertă pentru concesiunea alimentarei 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 dilele de lucru de la orele 8 —12 a. m. și de Ia 
orele 2 — 6 p. m.

p. Primar, S. SÂWII.

Hr. 10344. —1903 Februaîie 27

Deosebită atențiune e a 
acest aparat vindecă boa-

Aparatul acesta vindecă și folosește contra: durerilor de cap și dinți, migrene, ne 
uralgie, împedecarea oiroulațiunei sângelui, anemie, amețeii, țiuituri de ureche, bătaie de ini
mă, sgâroiuri de inimă, asmă, audul greu, sgâroiuri de stomac, lipsa poftei de mâncare, re- 
oeală la mâni și la pioiore, reumă, podagra, isohias, udul in pat, influența, insimnie, epilepsia, 
circulația neregulată a sângelui și multor altor bole, ca I la tractare normală a medicu
lui se vindecă prrn electricitate. — In cancelari* mea se află atestate încurse din tote păr
țile lumii, cariprețuesc cu mulțumire invențiunea mea și ori-cine pote examina aceste a1 estate. 
Acel pacient, care în decurs de 45 dile nu se va vindeca, i-se retrimite banii. Unde ori
ce încercare s’a constatat zădarnică, rog a preba aparatul meu.

Atrag atențiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu nu e permis se se 
co fivrde cu aparatul „Volta", de dre-C' „Ciasul-Volta" atât în Germania cât și în Austro- 
Ungaris a fost oficios oprit, fiind nefolositor, pe când aparatul meu e în genere cunoscut, 
apreciat și cercetat. Deja ieftinătatea oruoei male eleclro-magnetice o recomandă îndeosebi. 

Prețul aparatului mare e 6 cer.
folosibil la morburi, cari nu sunt 

mai vechi de 15 ani.

Espediție din centra și locul de vendare

MULLER ALBERT, Budapesta,

Secretar, ST. DAN.
5-5.(907).

0oo
0O

Prețul aparatului mic e 4 cor. 
folosibil la copii și femei de 

constituție foite slabă.
pentru țâră și streinătnte e :
V, Stradn VADÂSZ 42 A / E. 

colțul strada Kălmân.

X
M _____ ____
X X X X A A A A X X XX X X X A X X X X X
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Antreprise ie pompe funebre
2EZL T-CLtsefe.

SSrașov, Strada Porții Mr. S2.
(Lipit de depoul de ghete al D-nului I. Săbădeanu.)

Recomandă Onor, public Ia cașuri de mdrte, așezământul 
seu de înmormântare bogat asortat in cari tote obiectele, 
atât aortele mai de rând, cât și cele mai fine, se pot că
păta cu prețuri ieftine.

Co misiune și degWU <1© sICi'Hirfl de metal ce se pot 
închide hermetic, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturor sicriuriloi* de lemn, de 
metal și imitațium de metal și de lemn de ștejaru.

Depou de Clinuni pentru monumente și planticî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și uu car funebru vânăt, 
pentru copii, precum și cioclii.

Comande întregi se eseeută prompt și ieftin, i a u 
asupra-mi și transporturi de morți m ’străinătate.

La cașuri de morte a se adresa la
4_$ E. Tutsek.

Și

, OCASIUNE BAKĂl!
Din causa desființării negoțului meu de vinuri, 

vând. cu prețuri forte scăzute " '■ 
liber de accis, în cantități ori cât de mici și .«transportat a casă: 

Vinuri veritabile ardelenesc?, dela pola munților
din 1896, Riesling de Rin, din J889, Vin de Rozsainal (Aiba- 
Iulia) din 1896, rămas după Episcopul Lânhardt, VlH de Czelna 
din i898, GLrbenet roșu, din 1896, Leânyka din i oo, Elomali 
din 1900, Șom d?n 1900, și Tramîn din 1900. — Litru dela 
80 b. pana la I cor. 50 b.

La cumperăn mai mari servesc cu oferte forte ieftine și la 
comandele clin provincie rent orc 14 banT accisul de litru.

Butelia de 1 litru o socotesc în 16 bani, 6r Butoîele se socotesc în prețurile 
obicinuite la desfacerile totale.

Vend, mai departe: 
Rachiu de prune (Silvorium) de 5 ani 1 litru cu butelia cor.
Rachiu de droj ii fiert de mine . . 1 „ „ „ „
Cognac veritabil franțuzesc . . . 1 „ „ „ „

Vânzarea se face în fie-care di dela 10 -12 6re a. m, 
în pivnița mea «Ein casa SchobeB, Strada Vămii na*. ilfl<.

Lt cumperărl mai mail, mg rog a Jua înțelegere cn mine în locu
ința din edificiul poște’ eiajni Ii.

Cu totă stima
EOELYI EOE.11—12

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei" 

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

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții. 'Wi


