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Conferența dela Viena.
ErI s’a întrunit în Viena impor

tanta conferență compusă din dele
gații Cehilor și ai Germanilor, care 
are de scop a afla o modalitate de 
înțelegere între aceste două popore. 
Despre importanța acestei conferențe 
numai trebue să vorbim, căcî am 
aprețiat’o deja și o scie acjl apreția 
toți cei ce cunosc cât de puțin mer
sul desvoltării interibre în Austria.

In fond încercarea, ce se face 
acum repețit, de a clădi o punte de 
înțelegere între aceste două elemente 
eterogene, se presentă ca o încercare 
de soluțiune a cestiunei limbilor, 
căci dela dreptul de limbă, și dela 
validitarea lui în mod deplin egal 
la ambele națiuni, aternă înainte de 
tote pacea și liniștea în sinul popo- 
rațiunei boeme și morave.

Din punctul acesta de vedere, 
se vede, privesce și ministeriul Koer- 
ber — la inițiativa și sub egida că
ruia s’au adunat representanții ceho- 
germani — problema conferenței de 
înțelegere. De aceea cel dintâiu lucru 
ce l’a făcut ministru președinte Koer- 
ber, a fost, că a presentat delegat
ion germano-cehî un șir de proiecte 
de legi privitore la regularea drep
tului de limbă pe tot teritorul Boe- 
miei și Moraviei.

S’ar înșela însă acela, care ar 
crede, că totul se reduce la neînțe
legerile din causa limbei. Mai sunt 
încă afară de acesta multe și însem
nate puncte de divergență între Cehi 
și Germani. Mai întâiu este antago
nismul cel mare între slavism și ger
manism, care dă nascere unor aspi- 
rațiunl, ce se combat cu înfocare. 
Pe când Cehii stărue se restabilâscă 
dreptul public al Boemiei, ca ga- 
ranță pentru națiunea cehă, că nu 
va fi espusă periculelor de cutropire 
din partea germanismului, pe atunci 
Germanii se portă cu alte idealuri, 
ca limba germană să câștige prepon- 
deranță decisivă în tot imperiul ca 
limbă a statului, ca Boemia se fiă 

împărțită în două după naționalități 
și punctul de gravitare al ei se fiă 
nu în dieta din Praga, ci în parla
mentul din Viena; ba Germanii es- 
tremi naționali de tagma lui Wolf, 
țintesc chiar la asuprirea și germa- 
nisarea cu forța a elementului ceho- 
slav cu ajutorul marelui imperiu ger
man. Acăsta fracțiune estremă e și 
singura, care dintre tote fracțiunile 
și partidele germane nu ia parte la 
consfătuirea Inaugurată cu cjiua de ieri.

Pote că tocmai aceste contraste 
între aspirațiunile unora și ale altora 
fac ca cei mai mulți se se îndoescă 
dela început într’un resultat favora
bil al acțiunei de înțelegere, ce a 
pus în lucrare cabinetul Koerber. 
Firesce, că fiarele radicale națio
nale germane sunt în privința acesta 
forte pesimiste, încă și mai pesi
miste, decât foile radicale cehice, 
Foile germane se tem mai ales, că 
Cehii vor ridica acum nouă postu
late, pe cari înainte le declară neac
ceptabile din partea germană.

Lupta între Germani și Slavi, 
între centraliștl și federafiștl, între 
aderenții și contrarii dualismului, 
are rădăcini vechi și ea nu se va 
pută curma ușor. Chiar decă peste 
așteptare ar succede, ca conferența 
actuală se fiă dusă la un favorabil 
sfîrșit, acăsta nu ar fi decât o solu
țiune de-o durată fdrte scurtă, și la 
cea mai mică ocasiune ar isbucni cu 
nouă putere marile divergențe na
ționale.

Mare minune va fi, dăcă guver
nul actual ar reuși măcar într’atâta, 
ca să facă cu putință dela primă
vară încolo funcționarea regulată a 
parlamentului.

Intr’aceea văcjend, că nu e 
vorba, decât tot numai de împăca
rea între Nemți și Cehi, se impune 
de sine întrebarea: ce se va întâm
pla cu celelalte popore și cu causa 
împăcării lor? Căci suntem siguri, 
că nimeni nu va pute susține cu drept 
cuvânt, că prin înțelegerea dintre 
Cehi și Germani s’ar restabili tot

odată armonia între tote poporele 
din imperiu.

Principiul egalei îndreptățiri na
ționale ar trebui să cuprindă tote 
poporele, fără de cea mai mică deo
sebire. Numai așa se pote țînti serios 
la o împăcare a popotelor. La din 
contră, ce ușurare ar pută se simtă 
de esemplu frații noștri din Buco
vina prin aceea, că în Boemia s’a 
aflat un modus vivendi între Cehi 
și Germani?

Jidovismul în Ungaria.
In ședința dela 3 Februarie a 

camerei deputaților unguri, unul din 
membrii partidei poporale catolice, 
deputatul Buzafh F. a ținut un dis
curs fulminant asupra situațiunei 
politice din Ungaria. El a presentat 
în colori vii isprăvile jidovismului și 
relele incalculabile, ce le aduce po- 
porațiunei țării acest „element des
tructive Din espunerile forte instruc
tive ale numitului deputat, vom re
produce aici o parte:

Buzath vorbind dsepre imigrarea Jida
nilor (fise, că în Ungaria năvălesc Jidanii 
și se așâdă aici în țâră fără concesiune de 
»-se eolonisa. Ei întră în viața comunală 
și esercită drepturi cetățenesc!, dâr nici
odată nu depun jurământ de cetățân. Față 
cu Jidanii legea n’are nici un cuvânt.

Acești Jidani au o ocupațiune spe
cială a lor: cămătăria. Ei cunosc legea des
pre cămătării mai bine decât ori și care 
alt fiu al patriei, ba și-au tradus’o chiar în 
limba lor. Ei sunt cu mare băgare de 
sâmă, oa să nu vină în conflict cu legea, 
și tocmai pentru acesta cultivă cămătăria 
ascunsă la Nord prin vite, la Sud prin bu
cate. La orl-ce afacere lucrâză cu mari 
câștiguri, țin în mâna lor viața de tote 
dfilele a bietului popor agricol, tot câști
gul lui anual și viitorul, așa încât poporul 
este un sclav adevărat în mâna acestui 
soifi de speculanți. Carnetele cele mai mici 
sunt în părțile amintite ale țării 10 fl., 
după acești 10 fl. storc la an 5 fl., adecă 
5O°/o- Indată-ce omul năcăjit ajunge în 

stare strîmtorată, ei (cămătarii jidani) string 
ștrângul în jurul gâtului nenorocitului, și 
atunci după 10 fl. iau pe săptămână ca
mătă de ! fl., pe UDele loourl mai mult, 
chiar și 2 fl. la săptămână după 10 fl...

Țăranul nicl-odată nu capătă drept și 
dreptate în reclamațiunile lui față cu acești 
negustori speculanți. Ei corump pe toți, âr 
pe cei-ce nu vor să se lase a fi oorupțl, îi 
amenință, ba îi atacă direct... Se fac stă
pâni pe moșii prin fel și fel de apucături 
ilicite. Dnpă-ce pe calea acâsta au ajuns în 
posesiunea proprietăților, ei asigură casele 
și apoi le dau foc, pun banii la buzunar și 
moșia din câmp o dau în arendă. ... Pe 
urma acestor devastări poporul rămâne fără 
pământ și fără vite, întrâga lui asistență 
e legată de interesele nemiloșilor cămătari 
și demoralisarea cresce în mod înspăimân
tător. Poporului nu-i mai pot ajuta nici 
preoții săi, nici primarii, ba se întâmplă 
fârte adesea, că în loc ca funcționarii in
feriori dela administrația să sară în ajuto
rul poporului, ei mai mult îi strică... In 
mijlocul rutenimii sunt la ordinea (filei fur
turile, jafurile, amenințările, despoiarea de 
moșiă, hoțiile și aprinderile, spândurăturile 
și omorurile. Aici nu mai esistă nici forma 
esternă a statului de drept, aici e o adevă
rată anarchiă.

Pe acest element a aflat de bine ca
mera a-l ridica, a-1 recipia și a-i da drep
turi egale...

Oratorul se ocupă apoi cu cestiunea 
ovreescă. ț)ice, că cu cestiunea acâsta nu se 
ocupă bucuros în Ungaria, fiind-că Jidă- 
nimea de aici a ajuns la o putere atât de 
mare pe teren comercial, politic și finan
ciar, încât abia dâcă este un ram al vieții 
publice, ale cărui fire de interese să nu 
lege voința âmenilor. Nu face responsabili 
pe toți Jidanii, căci sunt și Jidani, cart nu 
pot fi clasați în cei descriși mai sus. Cere 
însă dela factorii chemați, ca față cu Ovrei- 
mea se pășâsoă cât mai energic și să o 
oblige la observarea legilor.. ..

Tonul acestui discurs și desco
peririle, ce se fac în el, arată cum 
înși-șl o parte din Maghiari s’au în
grozit de isprăvile „patrioților“ cu 
perciuni. '

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

CD

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

B. Accidente primordiale.
Accidente primordiale sunt cașuri sin

guratice, cari ivite odată, schimbă întrâga 
fisionomiă, aspectul și întoomirea de pănă 
atunci a lucrurilor, dând nascere la nouă 
stări și nouă forme. Prin plăsmuirea astor- 
fel de acoidente poporul îșl esplică o serie 
întrâgă de aparițiunl în domeniul naturei, 
al vieței publice și private.

Etă bunăoră nostimul accident primor
dial, prin care caută să-’șl tălmăcâsoă 
poporul nostru faptul, că Crăciunul, respec
tive calendarul Pomului cade cu două- 
spreflece dile în urma celui săsesc:

„Spun bătrânii, c’ar fi audit dela pă- 
r nții lor spunând, că pe vremea când um
bla Dumnedeu pe pământ au cerut omenii 
dela Dumnefleu să le așede rândul sărbă
torilor și numele lor.

Și oi-că au trimis omenii la Dumne
deu pe un Român și pe un Neamț, ca să 
vorbâscă pentru toți. Er Dumnedeu li-a 
spus, să mârgă la Crăciun și să-l întrebe. 
Er Crăciunul era un moș de când lumea, 
cu barba pănă în genunchi și cu sprânce
nele lăsate peste ochi, încât le ridica la ne
voia cu toiagul din mână, oa să potă vedea.

Și a plecat Românul și cu Nemțul la 
Moș Crăciun.

Românul avea opinci în piciâre, âr 
Nemțul avea oisme după obiceiul nemțesc. 
Și mergând așa amândoi, au ajuns la un 
rîu și s’au desculțat, ca să-l trecă. Nâmțul 
și-a tras repede cișmele și a trecut prin 
apă; der Românul pănă ce să șl desfacă 
sforile de pe lângă glesne, a zăbovit mul
tișor. Și degâba striga Românul cătră Nâmț, 
să-l aștepte dincolo de rîu, ca să mergă în 
tovăreșiă, căol Nâmțul, după cum sunt 
Nemții într’o ureohiă și sein numai una, a 
plecat înainte.

Eră pănă la Moș Crăciun a fost cale 
lungă și multe rîurl în drum. Românul, și 
așa rămas în urma Nemțului, zăbovea la 
fiă-care rîu cu desculțatul și cu încălțatul, 

și rămânea tot mai în urma Nâmțului. Și 
așa s’a făcut, că Nemțul a ajuns cu două- 
spre-dece dile înaintea Românului.

Moș-Crăciun a dat Nâmțului răvaș, pe 
care erau însemnate lunile și săptămânile, 
începutul primăverii și al tâmnei, anul-nou 
și tote sărbătorile. Când a ajuns Românul 
la Moș-Crăciun, Nemțul plecase de mult 
îndărăt. Și Românului i-a dat Moș-Crăciun 
tot același răvaș, și dintr’acea di a și în
ceput să-și numere dilele.

Nemțul a început să și-le numere din 
(fiua, în care a primit răvașul, și așa s’a 
făout, că Nemții sunt cu sărbătorile lor și 
cu tote începuturile lunilor cu două-spre- 
dece cjile înaintea Românilor"*).

După altă variantă se elice, că vedând 
Dumnedeu cele, ce se petrec pe pământ, 
hotărî să le trimâtă celor buni mulțămire, 
âr pe cei răi să-i pedepsâscă. Pentru înde
plinirea acestui cuget al său, alese pe sfân
tul Nicolae, înger românesc și pe Honț, 
înger săseso. Sfântul Nicolae îmbrăcat bine

*) Cele două călindare de G. Coșbuc în „Pa, 
tria“ 1900, Nr. 364.

românesce cu cojoo și ou ciorecl bine căp
tușiți, âr Honț învălit în nisce haine sub
țirele, au plecat amândoi cale lungă, să 
le-ajungă. Au tot mers ei pănă ce mai 
erau 12 dile ca să ajungă pe pământ, sf. 
Nicolae la Români, âr Honț la Sașii săi, 
când îngerul cel săsesc sleit de puteri și 
slăbit de ger și fome, a cădut fără simțiri 
la pământ. Atunci se dice, că lui Dumne- 
qeu, făcendu-i-se milă de el, a trimis un 
vânt, de l’a dus pe sus, așa cum era, la 
credincioșii săi pământeni, âr sf. Nicolae 
și-a bătut calea înoă 12 (file uesupărat de 
nimic, pănă ce a ajuns la Românii săi, 
aducându-le și lor sărbătorile Crăciunului. 
De atunci a rămas, că Crăciunul românesc 
oade tot-dâuna cu 12 dile în urma celui 
săsesc*).

împrejurarea, că Faur e cu două (file 
mai scurt decât Mărțișor — din care causă 
Aromânii din peninsula Balcanică îl și nu- 
mescu Șcurtu (luna cea scurtă) — poporul 
nostru o esplică în chipul acela, că Măr
țișor pentru ca să se păta răsbuna față de. 
Baba Dochia, care i-se pusese cu multă
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Bulgaria regat?
In timpul din urină s’au răspândit 

prin pressa europenă soiri alarmante despre 
proclamarea Bulgariei de regat. Soirile 
continuă a-se menține, ba din capitala Bul
gariei sosesc chiar asigurări, că principele 
Ferdinand împreună cu guvernul său sunt 
în deplin acord a faoe proclamarea și se 
dă oa sigură urmarea aoestui eveniment în 
4iua de 19 Februarie.

Data, de 19 Februarie este de mare 
însemnătate pentru istoria contimporană a 
statului bulgar. La 19 Februarie 1886 adecă 
s’a subscris în BucurescI tratatul de pace 
între Bulgaria și Serbia, în urma înfrân- 
gerei Serbiei la Slivnița și Pirat. Acest 
tratat este pentru poporul bulgar unul din 
cele mai însemnate evenimente politice, 
căci deși nu în mod categoric, s’a recu
noscut însă totuși implicit superioritatea 
Bulgarilor față de Șerbi. Tratatul iscălit în 
BucurescI nu conține decât un articol de 
următorul cuprins: „Pacea întreruptă prin 
răsboiu, este restabilită între Bulgaria și 
Serb ia. “

Tratatul acesta, unio în felul său, nu 
dă Bulgarilor nici o recompensă, nici nu 
spune vre-un cuvent despre căușele răs- 
boiului fratricid. Motivul acesta îi îndemnă 
și împintenă pe Bulgari, de-a deveni țâra 
lor absolut independentă și de-a eși din 
starea de umilință, în oare sunt astăcjl, 
oând stau încă sub jugul regimului consu
lar și nu pot întreprinde liber aoțiunl po
litice și comerciale. Bulgaria nu e adl nici 
vasală cu desăvârșire, dâr dîcI indepen
dentă. Justiția ei e supusă controlului con
sular, regimul vamal îi este fixat de pute
rile europene și industria îi stă pe loc, în
lănțuită de diplomația europenă, care nu 
vede în statele din Balcani, decât un de
bușeu bun pentru a arunca acolo cn ușu
rință tote resturile industriei ocoidentale.

Voința și dorința Bulgarilor însă se 
va isbi de sigur de resistența marilor pu
teri europene, cu tote că Rusia, cum se 
asigură, este spriginitore înfocată a inde
pendenței bulgare.

0 circulară a ministrului Koerber.
Ministrul președinte austriac Dr. 

Koerber a adresat, în calitatea sa 
de conducător al ministeriului de 
interne, următorea circulară cătră toți 
șefii țărilor:

Din încrederea M. Sale apostolice c. 
r. numit fiind ministru-președinte și încre
dințat tot-odată ou conducerea ministerului 
de interne, ou di’ia de adl am luat în sâmă 
conducerea afaoerilor și am onore a aduce 
la cunosoință în cele următore principiile, 
cari, după părerea mea, le aflu juste de a 
fi urmate de oficiile statului în activitatea 
lor oficială.

Ofioiile au să urmeze strict legile esis- 
tente, și în cașuri unde au să deoidă seu 

încăpățânare în potrivă, a împrumutat*)  două 
dile dela fratele său Făurariu, pentru ca 
să potă înfrânge pe răutăciosa babă, care 
degerând în urmă se preface în stană de 
pâtră dimpreună cu caprele sale.**)

*) Intrâga legendă despre Baba Dochia 
nu e deoât o esplicare etiologică a „cțilelor 
bobii" seu a reînprospătării vremii gerose 
dela înoeputul lui Martie. Pilele Babei în 
oooident sunt cunoscute mai peste tot sub 
numele de „cțile de împrumut" din motive 
legendare identice cu legenda românâscă, 
care esplică sourțimea lui Februarie.

**) S. Marian, Sărbătorile la Români, II, 
pg- 110.

, ***) p, Papahagi, Din literatura poporală
aromână, BucurescI 1898, pg. 774— 7 <8.

Una din variantele aromâne a acesiei 
legende sună astfel :***)

„Ascâpă’m di earna greauă
Deadi bunlu Dumnecjăfi 
Di furtuni amar di neatlă 
Și di Șczirtul aței arăîi.

Gîșl, oișl ledlli a nleil...

Vine Marțul, no avem frică
— Pîse măașa câtră Iec|I 
Că puterea 11-easte nlică, 

să dispună după socotință proprie, au să 
fiă călăuzite exclusiv de considerațiunl obiec
tive, având în vedere prosperitatea popo- 
rațiunei.

O normă fixă trebue să fie, ca cereri
lor, ce nu din cause legale său publice sunt 
a se respinge, să li-se dea ascultare, făcând 
abstracțiune de considerațiunl puțin im
portante.

Oficiile de prima instanță prin acâsta<3 
vor scuti de-o parte poporațiunea de-a perde 
timp, muncă și cheltuell, de altă parte însă 
vor împlini datoria lor legală de a veni în 
ajutorul părților, ce le invocă.

Tot așa cer, oa tăie agendele să fiă 
prompt resolvate, er comunicația cu fie-oare, 
fără deosebire de vadă și personă, să fiă 
ireproșabilă.

Funcționarii, stând în serviciul M. 
Sale, totdeuna au să aibă în vedere, că 
sunt chiemațl ca în cercul lor de activitate 
să promoveze binele public și să protegieze 
desvoltarea oulturală și economică.

De aceea nu este de ajuns, dăcă îșl 
împlinesc punctual serviciul lor regulat, ci 
este o datoriă a lor, ca cu ochi ageri să 
observe tote necesitățile poporului, și unde 
este necesar, acolo să dee inițiativa, dâcă 
dela intervențiunea lor pot aștepta un re- 
sultat folositor.

O astfel de aotivitate circumspectă și 
prevenitore, este cu atât mai necesară, de- 
orece ea este temelia vacjei și influenței 
oficiale. De a griji de acâstă vadă, este da
toria principală a oficiilor.

Eu sunt de părere, că la acâsta mai 
ușor se pâte ajunge prin un contact neîn
trerupt și plin de încredere cu poporațiu
nea, tot-odată însă aștept, ca îu oașul unei 
încercări de violare seu a unei violări fap
tice a vadei oficiului, cum și în cașul tur- 
burării păcii publice, se vor aplica tote 
mijlâcele, ce le oferă legea.

In interesul administrațiunii impar
țiale sunt silit a cere cu insistență, ca nici 
un funcționar, când are a împlini datoriile 
sale de serviciu, să nu arde sentimentul său 
politic. Și afară de serviciu funcționarii au 
să manifeste tactul cuvenit.

In așteptare, că aceste principii vor 
fi strict observate, rog ca ele să fiă aduse 
la cunosoință funcționarilor subordonați

Rusia și Persia.
Am făcut ieri amintire despre impor

tanța, ce i-se dă pretutindeni împrumutului, 
ce l’a contraotat Persia cu ajutorul Rusiei. 
Aoest împrumut a deșteptat mai ales la 
Londra griji seriose. In temeiul transac- 
țiunei, Rusia chezășuesce pentru guvernul 
persian, ca acesta să pâră ridica delabanca 
persiană un împrumut de 22 milione ruble. 
împrumutul se dă cu 5°/0.-

Prin acâstă chezășuire Persia ajunge, 
în privința financiară, putem dice ohiar 
politică, cu totul sub influența Rusiei. Din 
Viena se anunță, că mijlocirea acestui îm-

Câ di laiu s-arăîi să-1 ved.
Cîșl, cîșl lecjlli a nlei!..u

Avdî 'Marțul di s-nîiri
Și pri Șcurtul el cllemă:
— O, lai frate, avcjîșl țe-nl gri, 
Moașa cum mi blâstimă?

— Ah, ti glur și ti spriglur, 
Două d'li s nli mprumuțl 
Z-daîi nă neaîiă cât un mur 
Ca s-u nglleț cu lecjlii tuțl. —

Nlurară munțî svăllurl 
Lăl Cudrughlonlu tot!..
Di furtună prilu eăllurl 
Sindiliile bracjlli scot.

Și turbatlu trapsi vimtu
Di nglliță moașa cu iedl,
Că pân ș-astăcjl „la Murmintlu" 
Chîatra n-Cudrughlolnu vecjl!

Românesce:

„Scăparăm de erna grea,
— A dat bunul Dumnezeu — 
De furtuni amar de nea
Și de Făurar cel rău.

Vine Marte, n’avem frică,
— pișe baba cătră iecjl, — 

prumut a provocat și acolo mare sensațiă, 
deși dintr’o parte să negă însemnătatea po
litică a lucrului. Un diplomat din Viena 
este însă cu totul de altă părere :

— Nu se va crede, elice eb Rusia 
a luat asupră-șl o sarcină financiară atât 
de mare numai din bună-voință față cu 
Persia. Ar fi greșit, oe-i drept, a-se crede, 
că Rusia va pune acum îndată mâna pe 
Persia; ea este cu mult mai ou minte, de
cât s’o facă acâsta imediat. Se soie însă 
forte bine, că chezășuirea din partea Ru
siei este drumul, ce duce în India, er mo
mentul de față nu e tocmai neacomodat, 
ca. Rusia s’o începă față ou Anglia. Rusia 
vrâ să-și asigure deocamdată influența ei 
în Teheran, pentru-ca atunci când va fi 
sosit momentul favorabil, să pună fără de 
nici un pericul mâna pe Persia. Pănă-ce 
va ajunge rândul la acâsta, Rusia voesce 
să-și împlânte mai întâiîi piciorul în golful 
persio și se ocupe Afganistanul. Drept ga
ranția pentru împrumut, Persia s’a obligat 
a da Rusiei anumite resurse ale sale, ce
dând Rusiei un port însemnat, pe care acâsta 
se va grăbi a-1 fortifioa. Armata rusăscă 
concentrată în Kuslc va intra cât de curând în 
Herat. Rusia n’ar fi făcut’o acesta acum, 
dâcă Anglia n’ar avă încuroăturl atât de 
triste în Africa-sudică. Politica rusăscă se 
mulțămesce înse de-ocamdată și cu atât, 
deore-ce prin succesul ei de adl îșl pregă- 
tesce planurile viitore: ocuparea Persiei și 
înaintarea spre India. La mai mult decât 
atât Rusia nici nu se gândesce.

piarul „Temps" din Paris, apărut 
al&ltă-seră, dovedesce într’un articol pătrun
derea gradată a Rusiei în Persia.

Pice, că Anglia, ocupată în altă parte, 
nu pote să se opună, și adaugă, că Kru
ger face minuni pănă și în Persia.

Piarul „Debate" are un articol la fel.

RSsboiul din Africa sudică,.
ErășI se aud vești, oă Buller a trecut 

peste rîul Tugela, mergând spre Ladysmith. 
In tote părțile Burii sunt pe mare padă 
și au ounoscință despre oele mai mici miș
cări ale Englesilor. Etă soirile mai nouă:

In jur de Ladysmith.

Agenția „Reuter" primesce din La
dysmith următârea depeșă cu data de 4 
Februarie:

„Erăși se aude bubuitul tunurilor lui 
Buller. Aici se aștâptă cu mare ouriosirate 
soirile mai nouă despre înaintarea Engle
silor. Burii sunt conoentrațl mai ales la 
vest".

De altă parte lui „Daily Mail" i-se 
anunță cu data de 4 Februarie, că Buller 
șî-ar fi asigurat drumul spre Ladysmith.

„Daily Telegraph" primesce din Spe- 
armans-Kamp soirea, oă Burii bombardâză 
și acum Ladysmith-ul.

i*

Căci puterea-i este mică,
Orl-cât de negru și rău să-l vedl, 
Cîșl, cîșl, iecjii mei!"

Aucji Martie de se năcăji
Și pe Făurar ch-.imâ:
— Ei, măi frate, aucjișl ce-mi grăi,

Baba cum mă blastemă?
Ah, te jur și te conjur,

Două să-mi împrumuți,
Să dau o nea cât un zid, 
Ca s’o ’nghețl cu iecjii toți.

înnorară munț și văi
Inegri (se ’ntunecă) Codrughlonul

[tot!...
De furtuni de prin căi 
Sintdiliile*)  bratjl scot.

Și turbatul vânt suflă
De înghâță baba cu ietjl,
Că și pănă astădl „La mormânt" 
Pâtra’n Condrughlon o vedl.

(Va urma.) Nicolae Sulică

•) Un fel de vent strașnic.

Cu tote strigătele răsboinice ale șovi- 
niștilor, începe în cercurile liberale a prinde 
rădăcini ideia păoei.

Piarul „Westminster Gazzette" dice, 
oă ar trebui sfîrșit acest răsboiil, îndată 
ce Burii vor fi isgonițl la granițele lor, 
oăcl altfel — adaogă acest fii ar — ne ame
nință o complectă și ireparabilă catastrofă, 
la oare ne va fi adus lordul Chamberlain.

Revolta ăn Capland.

O telegramă din Africa sudică anunță, 
că lângă orașul Capetown un tren plin cu 
soldați fu luat cu împușcături și că sunt 
mai mulțl morțl și răniți. Versiunea ofi
cială asigură, că în acest atac e un singur 
soldat mort. Faptul însă probâză, că re
volta se întinde pănă la Capetown. Burii 
au distrus tote drumurile ce duc în Oranje.

Noul plan de resboiâ al Englesilor.

Ultimele depeșl sosite în Londra confirmă 
soirea, că Burii, informați probabil de noul 
plan de răsboiti al Englesilor, se concen- 
trâză la Viyrehein aprope de fruntaria țâ
rei Zulușilor.

Rusia și Anglia.
piarele rusești „Novoje Wremja" și 

„Novosti" întrebuințâză față de Anglia un 
limbagiu așa de aspru, încât produce în 
cercurile politice o adâncă sensațiă. „No
voje Wremja" scrie, că nici un stat nu 
va interveni spre a scăpa Anglia din în
curcata ei situațiă în Africa sudică, piarul 
găsesce justificată condiția pusă de Buri, 
cari voesc cesiunea unei părți a teritoriului 
Natal cu un port de mare.

SC 1 RILE Dl LEI.
— 25 Ianuarie v.

Pentru masa studenților româniI
din Brașov au mai întrat drept cununi 
eterne pe mormântul regretatului Virgil 
Popea: dela d-1 Teodor Nica BucurescI 20 
lei, âr dela d-l Simeon Damian advocat Bra
șov 20 corone. — D l G. N. Căciulescu, co- 
mersant în BucurescI, a trimis tot pentru 
masa studenților 40 lei.

Esprimăm cele mai vii mulțămite pen
tru aceste nobile daruri: Direcțiunea șcblelor.

Lucrători italieni în locul greviș
tilor cărbunari. „Arbeiter Zeitung", or
ganul socialist din Viena, aduce soirea, că 
lucrătorii italieni s’au dus in marc număr 
ca să lucreze în minele dela Oarlione, unde 
vechii lucrătorii s’au pus in grevă. Dânșii 
sunt protegiațl de armată contra vr’unor 
atacuri ale greviștilor.

Rectificare. In raportul adus despre 
concertul reuniunei de gimnastică și cân
tări în Nrul de Duminecă al foiei nâstre, 
s’a străcurat din erbre o greșâlă, uitându se 
a se nota numele d-rei Eleonora Dima, care 
împreună cu d-na M&ria PopovicI a acom
paniat la pian forte prompt și esact cân- 
tecile de iubire de Brahms.

In atențiunea poliției. Nise’co-nau- 
nică din isvor demn de credință un cas de 
un formal banditism, ce s’a comis Vinerea 
treoută în orașul nostru. George Olteanu, 
locuitor în Valea Cacovei, intrând dim
preună cu soția sa la o văduvă din veoinl, 
i-au curățit tot ce au aflat de ale mân- 
oărei, și vestminte în valore de aprope 100 
fl., amenințând pe bătrâna, că dâcă va cu
teza să-i denunțe, o vor ucide. Bătrâna de 
spaimă n’a eșit trei cj’le din casă, unde 
putea muri în soirea Domnului, dâcă în 
tâmplarea nu aducea pe un cunoscut, care 
s’o scâtă din casă. Sperăm, că poliția, că
reia fără îndoială i-se va însciința cașul, va 
căuta să reglementeze printr’o esemplară 
pedepsă pe acest individ atât de periculos 
pentru singuranța publică și care și de 
altmintrelea, după cum ni-se spune, e re- 
ounoscut în totă strada de un patentat 
bătăuș.

Sinuciderea unui conferențiar ne
gru. Tinărul negru Walter Barness, de 
loc din Camerun (Africa), bine cunoscut 
prin conferențele ce a ținut în Viena 
și în alte părți asupra Afrieei, s’a sinucis 
aruncându-se în Dunăre. Causa sinuciderei 
este că o tînără institutore a refusat de a-se 
mărita ou densul.
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Sloiurile de ghiață pe Dunăre. Din 
Brăila se raportâză ou data de Sâmbătă, 
22 Ianuarie v., că crescând apele Dunărei 
cu 20 cm., sloiurile s’au pus în mișcare cu 
mare forță și că amenință a sfărîma șle
purile, oarl se adăposteso pe brațul drept 
-ai Dunărei spre iernare. In oe privesoe cres- 
cerea apei, autoritățile, pentru a evita 
orl-ce catastrofă, au nus în lucrare con
struirea unui dig de apărare. Relativ la 
amenințarea șlepurilor de sloiuri i-se rapor- 
tâză „Univ.“ următorele: „Sloiurile, cari au 
început să curgă calele acestea pe Dunăre, 
an lovit astăzi cu atâta putere în șlepurile 
adăpostite la o strîmtdre, pe care o for- 
meză apa fluviului pe brațul drept al Du
nării, încât la tote li s’au rupt lanțurile și 
frânghiile, cari le legau, și au fost date în 
voia valurilor. In cas când șlepurile nu vor 
pută ii salvate la timp, și ele vor continua 
a fi espuse sloiurilor și valurilor, ele se 
vor sfărîma și vor causa pagube de peste 
600.000 lei. Tote aceste șlepuri sunt asi
gurate la diverse societăți române între 
cari și la „Naționala1*.  Dintre tote însă 
numai acesta a luat măsuri pentru a salva 
șlepurile amenințate trimițând vr’o două 
remorchere în ajutorul lor cu însărcinarea 
de a lega din nou șlepurile de malul Du
nărei, cu lanțuri sâu frânghii. Crescerea 
apelor și curgerea sloiurilor au mai oausat 
și altă pagubă. De astădată păgubașul e 
direcția poștelor și telegrafelor, căci șle
purile arunoate de sloiuri și de ape, ici și 
colo au atras după ele și cablul sub marin 
care legă pentru comunicații telefonice și 
telegrafice Brăila cu Măcinul. Stricăciunea 
acesta va fi însă repede reparată, căci s’au 
luat imediat măsurile de trebuință.

0 descoperire sensațională. Acum 
câte va dile s’a ținut la direcțiunea generală 
a căilor ferate în BucurescI licitațiune pen
tru vândarea obiectelor, cari au fost gă
site în cursul lunei trecute prin vagonele 
de pasageri și nereelamate. Ca de obiceiti, 
mai toți cei cari locuesc în jurul gării s’au 
presentat Joi la acâstă licitațiune, și au 
concurat unul pentru un geamantan, altul 
pentru un pardesiu altul, pentru mai soiu 
eu ce. Unui cârclumar din strada Diniciu 
Goleseu, din fața gării, îi plăcea însă o ti
nichea de apă. Acestă tinichea avea aspec
tul forte frumos și te mirai la prima ve
dere de ce atât de solid construită, atât de 
luxosă și atât de grea. Natural câroluma- 
rul, împins de nerăbdare, s’a dus imediat 
la atelierele căilor ferate și rugând pe un 
cunoscut'de-acolo, a spart tinichâua, care 
era construită astfel, încât în interior avea 
un fel de cutie. Spre marea surprindere a 
celor ce asistaseră la spargerea cutiei văd, 
că din cutie cade camera unei pusei, er 
mai apoi nisce hărții, unele sorise, pe altele 
făcute desemnurl. Fără să mai stea de 
vorbă cârclumarul ia cutia și conținutul ei 
și se duce de însciințeză direcțiunea gene
rală a căilor ferate. De-ocamdată acâstă 
cameră de pușcă, precum și hârtiile, oarl 
s’au găsit alături de ea în cutie, au fost 
înaintate ministeriului de răsboiii, care se 
va pronunța în curând asupra acestei în
tâmplări.

Recordul vitesei trenurilor. Com
pania nordului din Paris a pus de curând 
în circulația un tren, oare de sigur, oă va 
trebui să trâcă fdrte mult timp pănă să 
ajungă ca să aibă un egal nu pe vreo 
liniă din Europa, dâr din lumea întrâgă. 
Acesta este trenul dela Paris la Calais, 
care pleacă din gara de nord a acelui oraș 
la drele 9 și 30 minute diminâța. Loco
motiva acestui tren face nu mai puțin de 
o sută două-flecl și oincl de chilometri pe 
oră și îndeplinesce în mai puțin de trei 
ore și fără niol o oprire traseul dela Paris 
la Calais, ceea-ee vre să Jioă 011 adevărat 
recordul vitesei. Locomotiva care conduoe 
acest tren este un model nou și compania 
numită nu admite în trenul acesta decât 
călători pentru Londra.

Revoltă contra unor preoți. La 
Przesmisl (Bohemia) a fost o adevărată 
■răsoolă din oausa retușului unui preot de 
.a conduce pe un mort la cimitir fără birjă. 
Mulțimea a năvălit la mitropolie a tras 

clopotele alarmând tot orașul și a spart 
porțile palatului mitropolitan; apoi pă
trunzând înăuntru a depus cadavrul pe 
soărl.

Societatea „România Jună“.
Am primit din Viena: „Raportul so

cietății „România Jună**  pe al XXIX-lea 
an administrativ (1 Nov. 1893—31 Oct. 
1899) redactat, de d-1 Marius Sturza, pre
ședinte. Raportul conține în partea gene
rală o espunere lungă asupra trecutului so
cietății, a foldselor mari, ce ea le aduce 
peDtru tinerime, ba ohiar și pentru colo
nia română din Viena etc. In partea specială 
arată perderile, ce le-a îndurat societatea 
prin decedarea mai multor membri valo
roși ai săi, ca Emilian PopovicI inginer în 
Galați, marele bărbat de stat Lascar Ca- 
targiu, regretatul dirigent al filialei „Al
bina11 Valeriu P. Bologa, Dr. George Can- 
drea, Diamandi I. Manole, d-na Aspasia B. 
PopovicI, soția regretatului B. G. PopovicI, 
„decât care mai mult nimeni n’a făcut 
pentru societate1*,  etc.

„Constatăm înainte de tote — dice ra
portul — faptul îmbucurător, că în anul 
acesta „România Jună**  numără atâția 
membri cum nu a numărat din anii 1892/93. 
Interesul viu pentru societate i-a întrunit 
pe toți tinerii români în sînul „României 
June1*,  căci puținele escepțiunl, cari nu 
s’au însoris, sunt cu totului disparente. A 
fost aoesta în timpurile grele de afli pote 
ultimul an, când societatea nostră a putut 
arăta un număr atât de considerabil de 
membri, căci tinerii români în Viena se 
împuțineză an de an. Suntem împiedecați 
a veni să studiăm aici pe de o parte prin 
stările politice de adi, pe de alta prin neoon- 
ferirea de stipendii pentru Viena. Stipen
dii pentru Viena nu se dau tinerilor din 
Transilvania și Ungaria, decât numai cu 
greutăți enorme, âr partea cea mai mare a 
tinerilor români numai cu ajutorul stipen- 
diilor se pot susținea la studii. Juriștii și 
filosofii, dâcă au de gând a se stabili în 
Ungaria, uu pot să vie aici la studii; me- 
diciuiștilor, cari erau pănă acum mai mulțl, 
prin decisul ministerial din anul trecut înoă 
li-s’a închis drumul. Tinerii români din 
Buoovina de obicei studiâză cele 3 facul
tăți ale universității din Cernăuți aoolo și 
la Viena vin numai medioiniștii, silvicul
torii și technicii, âr cei din România li
beră cercetâză mai mult universitățile din 
Germania și Franoia.

„Intre astfel de împrejurări le incuibă 
imperativa datorință viitdrelor generații de 
tineri universitari — fiă ei cât de puțini 
— a susține cu demnitate nivoul societă
ții nostre și a îngriji de ea și a o păzi de 
tote relele pănă la timpuri mai bune“...

In raport se aduce mulțămită mai 
multor binefăcători și dăruitorl ai socie
tății. Despre almanachul, ce avea să edea 
societatea înainte cu 4 ani, cu ocasia ser
bării iubileului de 25 ani, se spune, că s’a 
abclis cu totul la ideia edării, din causă, 
că manuscriptele primite au fost prea 
puține.

Activitatea literară în sînul membri
lor a fost bună; s’au cetit în ședințele li
terare poesii, disertațiunî, basme, schițe și 
s’au făcut oritice din partea membrilor.

Intre membrii fundatori cu taxe de 
câte 50 fl. s’au înscris: D-l colonel Al. 
Lupu, institutul „Victoria**  din Arad ; apoi 
d-nii Procopiu Cassoti și A. I. Filipescu, 
cari de mulțl ani dăruesc societății câte 
50 fl.; „Someșana**  din Deș a dăruit ârășl 
50 fl. etc.

Se mai esprimă mulțămită D-nei 
Elena-Hcssu-Longin și d-lui George Pop 
de Băsesol, cari de repețite-orî au surprins 
pe membrii societății cu diferite daruri.

Sooietatea a votat suma de 149 fl. ca 
ajutore mai multora dintre membri săi, 
afară de aoâsta un membru al societăți a 
avut locuință gratuită, âr în viitor se vor 
bucura de acest favor 2 membri.

Starea averii societății la 31 Oct. 
1899 se presentă astfel: Fondul neataoabil 
16.253 fl. 10 or.; fondul de reservă 450 fl ; 
fondul disponibil 344 fl. 27 or.; fundațiu- 

nea jubilară 3142 fl. 73 cr. Total: 20,190 
florini 10 cr.- față cu aceeași dată a anu
lui 1898 mai mult ou 712 fl. 49 cr.

Dare de semă.
Cu ooasiunea petrecerii de dans dela 

anul nou, arangiată de Reuniunea femeilor 
române pentru ajutorarea văduvelor sărace 
din Brașov, s’au primit suprasolvirl și oon- 
tribuirl dela:

P. T. „F. A.**  50 cortine, Volfang Schutz 
40 cor., Dr. E. Mețian, Dr. N. 'Mănoiu și 
Maria de Ster iu câte 20 cor.

Elena Mocan 16 cor., Zoe Conțescu 
14 cor. Elena A. Popoviciă 12 oor., G. 
Stănescu, Caius Pop, N. N. și N. N. câte 
10 cor., G. Chelariu 8 cor.

VilmaPop, Iulin Pop, Eleftera Safrano 
Baronesa Carais, Elena Săbădeanu, loan 
Bogdan, Maria Puian, Dion, Făgărășeanu, 
Agnes Dușoiu, și Dr. N. PopovicI câte 6 
cor. V. Onițiu 5 cor.

T. Stănescu, N. N., Zoe Damian, Ma
ria Burduloiu, P. Nemeș, d-na Poteca, M. 
Safrano, Elena Baiulescu, N. de Șustai, Elena 
Iekim, I. Chicomban, L. Maximilian, A. 
Vlaicu, Dr. Iosif Blaga, Subloc. Goga, Co
lonel Iul. de Weyrich, St. St., Elvira Na- 
vrea, I. Ciurou, Theiss și Marton, N, Gră
dinar, Maria Dima, C. Sasso, G. I. Nioa, 
câte 4 cor.

Cap. Althoff, Nepoții D. Eremias, G. 
Șerban câte 3 cor.

Ioan de Lemeny, H. Blebea, N. N., 
Ermina Cipu, Surorile Wagner, Irina Birea, 
I. Socaciu, P. Percea, Maria de Pruncul, 
Elena G. Ioan, Maria Moldovan, N. Orghi- 
dan, V. PopovicI, Filotea Budiu, Elena 
Furnică, Dr. St. PopovicI, Zoe Petrie, Ma
ria Ciortea, Dr. T. David, Dr. V. Saftu, 

) Paraschiva Vlaicu, D. I. Pascu, I. Pricu, 
N. N., Subloc. Wolfsohn, Konopassek, Zir- 
csics, R. Verzea, C. Bârseanu, Maria Prișcu, 
Elena Muntean, N. Dușoiu, Sofia Spuderca, 
Sofia Senius câte 2 cor. Major Csernokrak, 
A. Platsko și G. Bellissimus câte 1 cor.

Acestor binefăcători le esprimăm sin
ceră mulțămită.

Tot cu acâstă ocasiune ne împlinim 
o plăcută datorință, când aducem în nu
mele Reuniunii deosebită mulțumită Știm, 
domnișdre: Octavia Stănescu și Steluța Bidu 
pentru prețiosul concurs, oe ni-au dat ven- 
deud în timpul pausei buchete de flori în 
folosul fondului Reuniunii, și Valeria Bra- 
nisce și Elena Cionca, văndând panoove, 
âră Stimaților domni: A. Vlaicu, G. Che
lariu, Ios. Moldovan, Dr. I. Bunea, Dr. C. 
Lacea, Dr. St. Stinghe, I. Pricu, N. Vătă- 
șan, I. Zărnovean, pentru-că au binevoit a 
ne oferi ajutorul d-lor ca arangierl ai pe
trecerii. Venitul Prut incassat a fost: 1057 
cor. 10 b. Spesele: 503 cor. 48 b. Venitul 
curat: 553 cor. 62 b.

Brașov, 20 Ianuarie st. v. 1900.
Pentru comitetul Reuniunii

Otilia Bidu, Dr. los. Blaga,
v.-președintă. secretar.

literatură.
A eșit de sub tipar Al doilea capi

tol din contabilitatea duplă, de 1. G. 
Fanții. Acâstă nouă broșură conține: afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă, 
și este menită a completa broșura „ Un ca
pitol din contabilitatea duplă1*,  apărută în 
anul 1898, retipărită din „Anuarul finan
ciar și economic**,  redactat de d-nul N. P. 
Petrescu.

La creditul cambial s’a introdus o 
afacere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usilat 
la noi, precum și după' metodul numit fran
cos, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri ou 
monete, avansuri pe efecte publioe (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
eto.) și depunerile spre fructifioare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, oarl du- 
râză trei și șâse luni, arătându-se încheerea 
într’un maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa după cum se în
tâmplă în practică, în registre principale și 
auxiliare.

Prețul este 2 corone 10 bani porto. 
De vândare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu**  și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din'direcțiunile băn
cilor ndstre și a funcționarilor acestora, 
asupra acestei valordse lucrări de neapărată 
trebuință.

ULTIME 8C1RL
Londra, 5 Februarie. Din Spear- 

mans-kamp se anunță, că trupele lui 
Buller au plecat în liberarea Ladys- 
mith-ului. Ele sunt urmate de o co- 
loQă mare de răsboiu, care duce 
hrană pentru garnisbna lui White. 
Generalul Builer a trecut erăși peste 
Tugela în 3 Februarie diminbța. 
Despre mișcările trupelor lui nu se 
vor da buletine, pănă când Ladys- 
mith-ul nu va fi liberat. Aici se 
crede, că acjî, Luni, Buller va fi la 
ținta, ce și-a propus.

Constantinopoî, 5 Februarie. Epis
copul armean din Aleppo, după cum 
se anunță de acolo, a fost arestat. 
La intervenția ambasadei englese, 
episcopul a fost pus în libertate.

o g a<; m su
Un sat, care se mișcă. Mai mulțl 

călători, cari au trecut de curând prin Sa
voia (Francia>, spun că muntele Sainte- 
Foy (Tarentaise) se mișcă încet, fără nici 
un sgomot, însă mereu. Acâstă mișcare 
amenință satul Sainte-Foy, situat la polele 
muntelui și în ale cărui case se produo pe 
fiă-care di crăpături. Omenii s’au gândit 
ou drept, că rîul Morel, care trece pe la po
lele muntelui și care, în vremea ploilor, 
devine mare cât un fluviu, sapă muntele 
la rădecină. Ei voesc acum să abată cur
sul rîului. Mișcarea satului e atât de vădită, 
încât biserica lui, care se află în marginea 
de sus a satului, s’a lăsat la vale atât de 
mult, încât acum se află aprope în centrul 
lui. De alt-fel muntele nu dă în aparență 
nici un fel de schimbare a situației lui; e 
acoperit într’una de aceleași păduri, de 
aceeași verdâță și de aceleași poteci.

Serele și mările. Racjele sorelui pot 
să pătrundă în apele mărei pănă la adân
cime de 485 de metri, când aoestea sunt 
cu totul limpedl. Din mai multe încercări 
făcute pe marea mediterană, la distanța de 
30 de chilometri de malul Corsicei, s’a 
constatat acâsta pe deplin. Insă în general 
la o adâncime de 50 de metri numai, lu
mina sorelui e mult mai slabă decât acea 
a lunei: la 100 de metri pare ca lumina 
din primele zori. La adâncimea de 200 de 
metri, întunerecul e desevertit, la amiacll, 
pe timpul cel mai senin. Se scie de altfel, 
că mărgeanul colorat, diu oceanul Indian, 
se vede perfeot la adâncimea dă ‘50 de 
metri, și că în marea Caraibilor, ale cărei 
ape sunt fdrte limpedl, fundul se vede la 
o adâncime și mai mare.

O judecată curidsă. Sub Petru cel 
Mare, regele din Aragonia, s’a întâmplat, 
oă un cetățean fruntaș a omorît pe un cis- 
mar. Drept pedâpsă, tribunalul l’a osîndit 
ca timp de un an să nu-i fiă permis a-se 
presentă în societatea, din care făcea parte. 
Fiiul oismarului vădend cum a fost pedep
sit ucigașul tătâne-său, șl-a propus să-și 
răsbune el pentru omorîrea părintelui său 
și la rândul său a omorît și el pe ucigaș. 
Acum veni rândul acestuia, care și el era cis- 
mar, ca să se presents înaintea judecății și a 
fost osândit la morte. Aflând despre acâsta 
regele, a schimbat osânda și anume așa, 
că cismarului timp de un an nu i-a fost 
iertat să-și eserceze meseria.

Erupta cocoșilor încă jîn vechime, 
atât în Grecia, cât și în Italia, era o plfi- 
oută petrecere poporală. In Atena aranja 
chiar statul ast-fel de petreceri, și anume 
odată în an la o di anumită în teatru. După 
cum scrie Aelian, acest obiceiu a fost in
trodus de Themistocle, ca aducere aminte 
a pornitei lor la bătaia dela Salamis.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 18. —1900.

Pentru comercianțî funcționari și 
toți omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cârti:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la șcela română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albineiu și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul ‘2 fi. (ou posta 2 fi. 10 cr).

„Curs complet de corespondența 
comercială* ‘, de /. O. Kinț'i. Conține mo
dele de circulare, scrisori de informațiuni, 
recomandațiuni și acreditive: scrisori în 
comerdiul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiuni cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupdne etc. Prețul 1 fi. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. G. Panțu, prof, la școla comercială 
auperidră din loc. Tractâză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, p6te ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și in 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -|- 5 cr. 
porto.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
cjile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

QĂLISDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se află de vernisare Ba •l
Tipografia A. Mureșianu din Prașov.

Acest Călin dar au intrat în anul 
VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte cjile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea resboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-și ferășcă copiii de or- 
biă; Ctînl SG tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Venoțe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior. 

iGase*suS  Sa bimpsa dm Wiena.
Din 5 Februarie 1900.

nenta ung. de aur 4% .... 98.85
Renta de corâne ung. 4°/0. . . . 94.25
impr. căii. fer. ung. în aur 472%. 100.70 
mpr. oăil. fer. ung. în argint 41/2°/o* 99.50

Oblig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.80 
Bonuri rurale croate-slavona , . . 94.—
f:npr. ung, ou premii ..... 162.25 
’ O3uri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.25 
!<onta de argint austr.......................... 99.75

•mta de hârtie austr.....................  99.65
F.euta de aur austr.......................... 99.15

. suri din 1860. ....... 138.25
“tii de-ale Bânoei austro-uugară . 131.75

„TI Ml Șl AM A“ 
institut de credit și economii, societate pe acții în Timișâra.

CONVOCARE.
DD. acționari ai institutului de credit și economii 

„TIMIȘIANA/ societate pe acții în Timișbra, se con- 
vbcă în sensul statutelor la a

ZV-a adunare generala ordinară, 
pe (lina de 24 Februarie st. n. 1900, ora 972 a. 
m. în sala locuinței institutului: Timișora-cetate, Ba- 
lăzs ter nr. 1, etagiul I.

Obiect ele sa du nări is
1. Deschiderea și constituirea adunării.
2. Cetirea raportului direcțiunei despre gestiunea 

anului 1899.

3. Cetirea raportului a comitetului de suprave- 
ghiare în acelaș obiect.

4. Conclus asupra rapbrtelor și aprobarea bilan
țului anual.

5. Conclus asupra împărțirei profitului net anual.
6. Hotărîre în privința absolutoriului direcțiunei 

și a comitetului de supraveghiere.
7. Alegerea unui membru în direcțiune.
8. Desbatere și hotărîre asupra propunerilor ce 

eventual ar întră la direcțiune, în sensul §-lui 22, lit. 
h) din statute.

Timișbra, 2 Februarie st. n. 1900.

Direcțiunea.

Contul Eilnxi-tulIul 1________
ACTIVA fi. C I

■5

PASIVA fl. ci

Cassa în numărar..................................... 16767 02 Capital de acții........................................... 280000

-1

Cambii de bancă..................................... 445593 99 Fond de reservă general...................... 53521 20]
Cambii hipotecate..................................... 253855 60 „ pentru acoperirea preț, dubiose . 1040 11
împrumuturi hipotecate........................... 301529 80 „ „ diferențe de curs 1400 —
Mobiliar . ...... 1936 52 „ „ pensiune........................... 6964 95

după amortisare de 10°/0 . 193.65 1742 87 Depuneri spre fructificare...................... 551782 63
împrumuturi pe efecte (lombard) 3092 — Cambii reescomptate................................ 109276 —
Efecte proprii........................................... 6101 10 Interese transitore ..................................... 13963 63
Realități..................................................... 9382 25 Dividende neridicate................................ 244 —
Giro-Cheque Conto................................ 2022 39 Contrib. după % capit. în sem. II . . 1343 82
Interese de reesc. anticipate .... 637 67 Diverse conturi creditare..................... 3158 94
Interese restante ..................................... 9227 23 Profit curat ........................................... 32497 14

1 Diverse conturi debitore . . - . . 5240 50
1055192 42 — 1055192 42

Cozmtuhl si Z’exd.exe

E Ș I T E fl. cs INTRATE fl. CI

Interese:
după dep, red. și capital.....................

Contribuție:
erarială comunală.....................................
10 °/o d. inter, dep. spre fruct. . . .
Interese de rescompte...........................
Sal are...........................................................
Chirie și spese de cancelarie .... 
Tipărituri și postporto...........................
10°/o amortisare de mobiliar .... 
Profit curat................................................

27058

6261
1362
8736 

10726
1771

5 i0
193 

32497

26

54
02
56
67
71
28
65
14

Interese:
după cambii de bancă...........................

„ „ hipotecate ...........................
„ împrumut hipotecar - . . . ,

pe efecte (lombard)................................
Venitul realităților.....................................

„ efectelor ......................................
Provisiune......................................................

42179
20461
24962

265
264

, 276
' 727

70
60
28
85
99
36
05

89137 83 89137 83

Timișbra, la 31 Decemvre 1899.
Rotariu m. p. Miculescu m. p.
director esec. I. Theodorovits m. p. A. Creciunescu m. p. comptabik '

D. Buibaș m. p. lonașiu m. p. Maniu m. p Dr. Putici m. p.
Subsemnatul comitet am examinat Contul present al Bilanțului, precum și cel al venitelor și sarcinelor 

și confrontându-le cu registrele principale și auxiliare purtate în bună regulă, le-am aflat cu acelea în conso
nanță și exacte-.

Comitetul de supraveghiare:
Nicolae Gherdan m. p. loan Pinciu m. p. Paul Tempea m. p. Vasilie Vaianțiu m. p.

'președ. eoni, de supraveghiare.

A ații de-ale Băncei ung. de credit. 189.— 
\oții de-ale Băneei austr, de credit. 236 25 
$apoleondori..................................... 19 23
Văroi imperiaie germane . . . 118.10
London vista ...... . 242.30
Paris «dsta...................................... 96.20
Rente de corone austr. 4% - • - 99.20
Sote italiene ........ 89.80

CasB’șuill pîefeă Brașov.
Din 6 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Q-albeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
ăfârci germane Cump. 
Lrie tureescl Cump. 
S iris, fonc. Albina 5°/n

18.56 Vend. 18.62
18.10 Vend. 18 20
19,16 Vend. 19.22
11.20 Vend.. 11.30
2.52 Vend. 2 54

117.96 Vend. 118.06
21.40 Vend, 21.50

101.50 Fend. 102.50

O S3 O B O S3 €> BftfM O S -O- D O H

« Nicu A. Popovicl 4
m Doctorîn drept, j*  
M "O■ avocat m
§ Bucuresci, Strada Dionisie 58.
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sun# a se Mhesa swbscrâseii 
■<lministt*a>4îuiala  Btn casmiS gsvi» 
hUicâeîi amraaaii arencrâ mai muiif 
de ©datâ s® scădfsmecmîi,
ca?e crescs cât piu:Sîl!is©S5S’>ffia 
se fac® mai 4e «TBiuHe-orî.

Mmidstr. .-wazetsi Traas/

Am onore a face cunoscut on. 
public, că dau instrucție în 8 
desemna tipare în cr oit și în cusut da 
rochii, și anume: după sistemul pa
tentat al lui Adolf Wilhelm Schak,. 
pe care îl și represent pentru Unga
ria. Tot-odată ’mi iau asupră’mi con
fecționarea de diferite toalete de dame 
pe care le voi executa, cu multă 
acurateța și consciențiositate. Avisez 
On. Dame, că friBez după moda 
cea mai nouă, atât la mine acasă, 
cât și în’afară.

Cu totă stima

Maria Kucsera 
Strada Castelului nr. 57.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


