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Anglia și resboiul.
Guvernul engles a reportat în 

parlament o victoriă mai mare decât 
s’ar fi așteptat, respingendu-ae cu o 
majoritate de peste doue sute voturi 
propunerea lordului Fitzmaurice. A- 
cesta cerea ca camera comunelor 
s6-și esprime părerea de rău asupra 
lipsei de prevedere și de capacitate, 
ce a dovedit’o guvernul în condu
cerea afacerilor africane dela 1895 
încdce, precum și în pregătirea res- 
boiului actual.

S’a cjis, că propunerea lui Fitz
maurice a fost îndreptată mai mult 
în contra ministrului coloniilor Cham
berlain, autorul intelectual al tuturor 
celor ce s’au petrecut de câți-va ani 
în raporturile cu republicele sud- 
africane.

Ministrul coloniilor, care a stă
ruit mai mult pentru resboiu, a scă
pat inse deocamdată tefer de urmă
rile marea răspunderi, ce a luat’o 
asupră și. El nu numai că n’a fost 
silit a-se retrage, cum credeau mulți 
în 3junul întrunirii parlamentului, 
dâr a ținut chiar un discurs, în care 
a desfășurat o suverană consciință 
de sine, luând în apărare politica sa 
resboinică. A și avut un succes mare 
oratoric în apărarea guvernului con
tra atacurilor oposiției, și a fost 
aplaudat repețit din partea minis
terialilor, — așa de pildă, când a 
cjis cu emfasă, că predominarea An
gliei în Africa de sud însâmnă sta
bilirea egalității pentru albi și a 
dreptății pentru rassele negre; apoi 
când a. esclamat, că în puține săp- 
temâni 200,000 de soldați englesl 
vor sta în Africa de sud și că na
țiunea nu se va retrage dela nici o 
jertfă, ce se va crede de lipsă pentru 
succes.

Ei bine, Chamberlain și soții 
săi dela guvern au reușit a câștiga 
o mare majoritate în contra propu

nerii lordului Fitzmaurice. Ce șanse 
le va oferi însă continuarea răs- 
boiului ?

In privința acesta sunt forte in
teresante părerile, ce și-le-a dat în- 
tr’o convorbire publicată în „Neue 
Freie Presse“ consilierul de stat ru
sesc Bloch, autorul renumitei cărți 
asupra răsboiului, care se (j’ce a deș
teptat în Tarul Nicolae al Il-lea 
ideia unei conferențe de pace.

Bloch (jise între altele, că nu 
crede, că răsboiul din Atrica de 
sud se va pute sfîrși curend, nici 
chiar atunci când Anglia ar face 
t6te sforțările de a trimite cât mai 
multe trupe pe câmpul de luptă. Ca 
Englesii să opereze cu masse colo
sale de trupe, nu crede a fi cu pu
tință, și acâsta din causă, că nu e 
cu putință a hrăni trupe în masse 
mari. Cu cât se vor depărta mai 
mult de litoral, cu atât mai grea 
va fi nutrirea lor. La acesta se ma- 
adauge, că Burii cari sunt buni vâ
nători, der n’au disciplina de foc 
militar, continuând răsboiul mai 
lung timp vor înveța-o și acâsta și 
artileria lor va învăța să pusce 
din ce în ce mai bine.

Burul va deveni prin resboiîi 
soldat adevărat, și acâsta, pe lângă 
calitățile lui eminente cunoscând te
renul, având puține trebuințe și su
portând ușor tote strapațele, va în
tări puterea lui morală, care valo- 
reză mai mult ca cea mai bună dis
ciplină. Șansele Englesilor vor deveni 
tot mai rele, vor trebui să se lupte 
pentru fiă-care pălmac de pământ 
și de un atac mare nicî că va pută 
fi vorba. Acesta hărțuelă va pute 
să dureze chiar ani întregi. Decă 
răsboiul va dura numai un an, An
glia pote pierde, dimpreună cu ră- 
nițiiși bolnavii 80—100,000 de omeni. 
Astăcji Anglia pretinde, că presti
giul ei cere să înfrângă republicele 
africane. Atunci însă ea va fi silită 

să și ia refugiu la un tribunal de ar
bitri, tocmai ea, care mai mult a 
agitat în contra operei conferenței 
de pace dela Haga.

Părerea acesta a consilierului 
rus pote să fiă ceva prea rea pentru 
situația Angliei în răsboiul de față. 
Der nimeni nu va dice, că nu ar fi 
motivată prin evenimentele petre
cute pănă în momentul de față. D-l 
de Bloch crede, că tocmai răsboiul 
anglo-bur va contribui mai mult la 
isbânda ideii de pace pentru care 
s’a întrunit conferența din Haga. 
El va fi o învățătură pentru cele
lalte popore, ca să cunoscă, că inte
resul cel mai vital al unui popor 
este tocmai de-a evita răsboiul în 
ori-ce împrejurări.

De ar fi așa, nu s’ar fi vărsat 
de geba atâta sânge pe continentul 
african.

Conferența din Viena. Marți s’a 
ținut a doua ședință a couferenței de îm
păcare. S’au discutat esclusiv afacerile mo
rave. Din partea guvernului au asistat mi
niștrii Koerber, Spens-Boden și Rezek. înainte 
de tote s’au desbătut în general raporturile 
de naționalitate din Moravia și s’a accen
tuat din tote părțile necesitatea înțelegerii 
asupra cestiunilor de litigiu în interesul 
păcii.

După un schimb mai lung de idei; 
conferența a decis, ca în ședința viitore 
să încâpă desbaterea în merit asupra re- 
gulării limbii oficiale de stat și a auto
rităților autonome din Moravia. In decur- 
suficonsultărilor s’a dat în general espre- 
siune dorinței, de a-se convoca cât mai 
curend comisiunea permanentă, respective 
sub-comisiunea alesă de dieta Moraviei ; 
ca să delibereze urgent asupra obiectelor, 
ce i-se vor înainta.

Ce va fi cu „Reichsrath.-ul“. Fo
ile din Viena asigură, că „Reichsrath“-ul 
va fi convocat între 15—20 a. c. așa că 
conferența de înțelegere va continua con

sfătuirile sale și după conchiămarea par
lamentului. Se <fice> °â se va propune 
„Reichsrathu-ului înainte de tote proiectul 
de lege privitor la contingentul recruților, 
după care se va pune la ordinea dilei ale
gerea în delegațiunl.

Din Lemberg se anunță însă, că se 
fac deja de pe acum pregătiri pentru o 
eventuală disolvare a „Reichsrath“ului. 
Foile polone spun, că căpitanii districtuali 
au primit deja avisul de a lua cu cea mai 
mare grabă măsuri necesare pentru esecu- 
tarea de alegerii nouă generale, așa ,ca 
acestea să se pbtă faoe în timp de trei 
săptămâni, după o eventuală disolvare a 
camerei deputaților.

Congresul catolic pentru atono- 
rniă a ținut alaltăerl a cincia ședință. Pre- 
sidâză contele Szapary. Primul orator 
Szinnyei-Mersze părtinesce proieotul majo
rității. îndată după el Mladoniczlcy se ri
dică în apărarea proiectului minorității și 
atacă energic direcția politică esistentă de 
30 de ani, care a dat drepturi tuturor con
fesiunilor, afară de biserica catolică. — 
Pozsgay a cerut, ca fondurile și fundațiu- 
nile catolice să fiă date autonomiei șiacâsta 
să aibă influență asupra numirilor de ar- 
chierei și asupra scolelor. Se declară pen
tru proiectul minorității. — Vorbesce și 
contele Apponyi, care arată la început, că 
adevăratul liberalism trebue să pretindă 
autonomia. Eotvbs și Deak nu numai că 
au părtinit autonomia, dâr înși-și au ini- 
țiat’o. Arată, că autonomia nu este nece
sară numai din punct de vedere al egalei 
îndreptățiri a catolicilor, ci și din punct 
de vedere al statului maghiar. Urgitâză or- 
ganisarea catolicilor din Ungaria în servi
ciul scopurilor naționale maghiare și al 'uni
tății națiunei maghiare. Apponyi părtinesce 
propunerea lui Horanszky. Mai vorbesc doi 
oratori, unul pentru altul contra proiectului 
majorității.

Szell la Viena. Din Viena se anunță, 
că ministru-președinte Coloman Szell a. so
sit alaltăerl după amiadl acolo și a avut o

FOILETONUL „G-AZ. TRANS“.

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

C. Onomatoinorfose.
Onomatomorfose său legende etimologice 

sunt tote acele narațiuni etiologice, cari 
caută să esplice pe cale etimologică origi
nea numelui său numirei diferitelor obiecte 
și vietăți.

Tipică în privința acesta e tradițiu- 
nea descălecatului Moldovei, așa precum ni-s’a 
conservat la cronicari.

Cronicarii') povestesc în următorul 
chip descălecarea Moldovei. Ureche spune 
că: „"iupă multă vreme, când feciorii cei 
de domn din munț i ungurescl, pogorând 
după vânat, au nimerit la apa Moldovei, 
vădând locuri desfătate, cu câmpii deschise, 
cu păduri dese și cu ape cursrătdre, îndră- 
gin 1 locul, au tras pe ai săi dela Maramu
reș și pe alții au îndemnat de au venit și 
au descălecat întâiă sub munte, mai apoi 
înmulțindu-se și crescând înainte, nu nu-

*) Comp. Xenopol, 1st. Rom., II, pg. 86—37. 

mai apa Moldovei și Șiretul le-au fost ho
tar, oi pănă la Nistru și pănă la mare s’au 
lățit“.

Ricolac Costin înfloresce acestă întâm
plare cu o serie întrâgă de basme etimo
logice. El spune că „să se fi îndemnat 
Dragoș cu ore-câțl-va de ai săi din Mara
mureș și au venit peste munți în chip de 
vânătore și au ^ăsit o fiară1), și gonindu-o 
cu dulăi pănă la apa Moldova și obosită 
fiind fiara, au prins’o în apa Moldovei la 
lacul unde se chiamă Boureni. Pus’au și in 
pecetea domniei țerei cap de bour, ce se vede 
pănă astăcți. Eșit-au mai la câmp acei vâ
nători și au Dimerit la locul unde este 
acum mănăstirea Ețcanii și acolo era pri- 
sacă ou stupi, și era la acei stupi un Rus- 
neac anume Ețco, și întrebându-1, ce om 
este de tr.ăesce în loc pustiu, și cine stă- 
pânesce locurile acele, el a răspuns, că 
un Rusneae din țâra leșâsoă. jfir apei Mol
dovei, unde au ucis fiara, pe numele unei țince 
(cățele), ce o. numea Molda, care de multă 
gonă ajungând la apă unde au ucis fiara, 
au crăpat de apă, limbind multă, s’au nu
mit Moldova apa Moldovei pe numele Molded.

Mfiron Costin reproduce aceeași poves
tire în poc- a sa polonă, adăugând, că colo-

’’ . (zimbrul!. 

nia moșului Ețoo deveni apoi Suceava, care 
nume îl esplică el prin aceea, că ar fi fost 
dat de nisce cojocari unguri, căci cojocarul 
pe unguresce s’ar numi soci (szocs)*).

*) proptele.
**) MariaD, Ornitologia II, 392—393.

Bourenii dela bourul ucis de Dragoș, 
Ețcani dela Rusneacul Ețco, Moldova dela 
Molda, și în fine și Suceava dela ungurescul 
^Szocsuj tbte acestea nu sunt decât nisce 
derivațiunl etiologice proprii legendelor eti
mologice poporale, deși derivațiune» Su
cevei pote fi considerată ca proprie lui 
Miron Costin, deci de proveniență savantă.

Caracteristică dintre legendele etimo
logice e una din multele variante ale me- 
tamorfoselor raței, după care rața, după ce a 
fost 'transformată în pasăre, și-a primit 
numele de „»•»£«“ dela cuvântul nracțău.

Legenda ne spune, că Ileana, frumdsa 
fiică a unei văduve sărace, ajungând în 
prinsorea unui căpitan de hoți, ca să scape 
din situațiunea sa neplăcută, a rugat pe o 
babă, să-i dea mână de ajutor, și atunol 
frecându-se cu buruenile primite s’a pre
făcut în pasere.

„Pasărea aceea era forte grasă și 
când mergea, de grasă ce era, Dumai să

*) Arh. ist., 1, p. 106. 

legăna , pentru-că așa a fost ea, și când 
era fată.

Omenii, ce din când în când treceau 
pe acolo, vădendu-o, că se leagănă în tote 
părțile, cj'ceau:

— Pasărei acestei» îi trebue raze*),  
oa să nu se răstărne dintr’o parte într’alta.

De-aiol apoi, dela acâstă cjicalft vine, 
că se cheamă pasărea aeâsta rață, pentru-că 
fiind dintru început fdrte grasă, îi trebuiau 
raze.**)

Intrâga legendă deci să basâză pe 
etimologisare poporală, pe derivațiunea cu
vântului „rațău din „rază“.

In chipul acesta la clasa onomatomor- 
foselor vom distinge două grupe de le
gende etiologice:

a) legende etimologice directe, pornind 
de-a dreptul dintr’un nume esistent s’au 
închipuit; așa e Boureni din bour; și

b) legende etimologice indirecte, în
trucât ouvântul în jurul căruia e grupată 
întrâga legendă, e trecut mai întâia prin 
procesul etimologisării poporale ; așa e rață 
din rază.

(Va urma.) Nicolae Sulică
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audientă la Majestatea Sa. Călătoria acâsta 
a lui Szell s’a întâmplat cu total pe neaș
teptate, drept aceea un șir ÎDtreg de corn- 
binațiun! se fac asupra ei. Unii o aduc în 
legătură cu reconstruirea ministeriului, 
adecă cu apropiata numire a unui minis- 
teriu de interne; alții însă cred, că Szell 
ar fi mers la Viena pentru a-și da părerea 
asupra importantei reforme militare. Ver
siunea din urmă se comenteză mai mult.

Legea pentru renta școlelor din 
Brasov. Camera română a admis în sec- 
țiunl proieotul de lege depus de d-1 Take 
lonescu, prin care se capitaliseză suma de 
38,600 de lei anual pentru școlele române 
din Brașov și sa aprobă creditul de 115,000 
de lei pentru despăgubirea școlelor de ne
plata rentei pe timp de trei ani.

Raportor al legei a fost ales d-1 Barbu 
Ștef. Dclavranr.ea.

Ugron despre autonomia catolică.
Seim, că membrul congresului 

catolic pentru autonomiă, Gabriel 
Ugron, a ținut în ședința dela 5 Fe
bruarie n. a congresului un discurs 
fulminant. Remarcabile sunt mai ales 
acele părți ale discursului, în cari 
Ugron a vorbit despre organisarea au
tonomiei după diecese, despre șcdle și 
despre fonduri și fundațium. Etă ce 
păreri a desfășurat Ugron cu privire 
la cestiunile acestea:

Conducerea vieții bisericesc!, dise el, 
e depusă în mâna episcopilor și nu se pote 
închipui autonomiă în biserică afară de cea 
construită pe diecese și pe districtele aoes- 
tora. Sinodul din Trident ordonă, ca epis
copii să țină în fiă-care an sinâde și arată, 
cine să ia parte oficios la acele sinode, 
adecă nu numai bisericanl, oi și mireni. 
Tot acâsta se cuprinde și în legile ungu- 
resol, Regele Ooloman a dispus să se țină 
în fiă-care an câte două sinode, Ferdinand 
I a dispus ținerea de sinâde, la oare să 
participe protopopi, preoți, învățători și 
nobili, precum și representanții orașelor 
libere.

Acâsta nu însâmnă altceva, decât că 
biserica catolică posedă în organismul ei 
autonomiă după diecese, ea are să țină si
node în oare se desbat afacerile bisericei.... 
Sinodul din SabolciQ ținut la 1090 a devenit 
remarcabil prin aceea, că a declarat de sfânt 
pe primul rege Stefan, și numai mai târrjiu 
s’a întâmplat, că și Roma l’a recunoscut de 
Sfânt. Acâsta dovedesce, că prin secoll s’a 
orînduit, ca episoopii să țină Sinâde, la 
cari să nu participe numai biserioanii, ci și 
laicii; și mai dovedesce, că deja pe atunol 
se punea mare preț [pe desvoltarea vieții 
autonomice.

Orgauisarea autonomiei dnpă diecese 
este atât, cât autonomia însăși. O adunare 
autonomică generală, care se ocupă numai 
cu lucruri mai înalte, care nu prea cunâsoe 
raporturile teritoriale și locale, face impo
sibil, ca pe un teritoriu ca acela al Un
gariei, să se validiteze interesele locale 
acolo unde trebue. Inteligența catolioă ma
ghiară nu pote ti întrunită în o adunare 
universală generală ou suooes. Așa-dâr, dâcă 
voim să organisăm inteligența catolică ma
ghiară, dâcă vrem să promovăm cu tot de 
votamentul căușele fiă-cărei dieoese, asta 
nu se va putâ faoe altfel, deoât prin con
centrarea mirenilor d’ntr’o diecesă în jurul 
episoopului lor. O autonomiă orgauisată 
numai pe păturile de sus și inferiâre, nu-i 
capabilă a desfășura putere. Dela păturile 
inferiâre nu poți merge direct la oele su- 
peridre, decât atunol când și clasa de mij
loc va fi organisată.

Minoritatea congresului reclamă mai 
departe scdlele pentru organismul autonomie. 
Noi nu putem da oausa [învățământului pe 
mâna statului. Asta ar mai merge, dâoă 
statul n’ar avâ scdlele lui proprii; dâr 
fiind-că le are, nu pdte pretinde dela noi 
să dăm din mână libertatea, ce o au alții, 
căci fără de libertate nu esistă emulațiune, 
er dâcă statul emulâză prin scdlele lui medii 
cil noi, atunci fiă atât de grațios și să 
lase soolele ndstre pe mâna nostră, ca să 

putem introduce în eie spiritul 
Nu putem suferi, ca în sodlele 
fiă introduse scopuri politico și 
și dezvolta în ele o sucresoentă

catolic.. -. 
catolice să 
a-se cresce 
contra ca

tolicilor. In evul mediu jurisoonsulții au 
scos din instituțiunile justiniane tote teo
riile tirăniei și le-au arunoat, ca un tesaur 
al potestăț'i, la piciorele regilor și princi
pilor, pentru-ca din aceea sciință a drep
tului să se făurâscă pe vâourl întregi câ
tuși de aur pentru Europa întrâgă,

Ugron vorbesce apoi despre fonduri 
ș' fundațiuni. Sunt teritorii uriașe aoele, pe 
cari le admi.nistreză guvernul pe lângă un 
slab control, și le folosesc» spre scopurile 
sale politice. Averile acestea sunt în mare 
parte catolice. Oratorul reclamă aceste 
averi în numele libertății publice din Un
garia, ele trebue scdse din manile guver
nului și date destinațiunei lor, pentru-că 
fondurile și fundsțiunile amintite n’au fost 
dăruite de regii Ungariei, ea să devină re
compense pentru corteșl, ci să promoveze 
scopurile bisericei catolice.

La finea discursului său Ugron re
clamă pentru autonomiă dreptul de a in- 
fluința la alegerile respective numirile de 
episcop!. El se provocă la metropolis ro
mână unită de Alba-Iulia, oare alege me
tropolis, apoi la catolicii ardeleni, cari 
pănă la 1818 au candidat câte trei per
sons, dâr de atunci sunt despoiațl de acest 
drept.

„Nu pot crede — cjice oratorul — că 
dâcă vom lămuri pe Prea Sânția Sa papa, 
că legea Ungariei ordonă și Sinodul din 
Trident dispune, ca diecesele episcopesol 
să țină sinâde cu mirenii — ne va refusa 
și nu va da binecuvântarea lui. El se va 
convinge, că realisarea acestei autonomii 
este atât de necesară pentru susținerea și 
desvoltarea vieții nostre biserioesol, pe cât 
de necesară e autonomia bisericei ameri
cane și a altor biserici, ca cea greco-cato- 
lioă“ etc.

Alegerea de primar în Praga. 
De repețite-orl s’a făcut alegere de primar 
al capitalei boeme, dâr nu s’a dobândit 
nici un resultat, fiind-că oei doi candidați, 
primarul de pănă acuma Dr. Podlipny și 
locțiitorul de primar Dr. Srb, n’au întrunit 
nici unul majoritatea absolută. Lupta a 
decurs între Cehii tineri și Cehii bătrâni, 
căci Podlipny e unul din fruntașii Cehilor 
tineri, pe când Dr. Srb e candidatul Cehi
lor bătrâni.

Abia la alegerea de Luni s’a ajuns la 
un resultat și și acesta în nisce împreju
rări deosebite. In diua aoâsta au votat 85 
consilieri comunali. Dr. Podlipny a primit 
41, âr Dr. Srb 43 voturi. Președintele a 
făcut atunol următârea declarare: „Basân- 
du-mă pe procederea analogă a d-lui loc
țiitor de primar Dr. Podlipny cu ocasiu- 
nea alegerei de primar dela 23 Dec. 1896, 
care atunci a declarat, oă fiind 87 de față, 
majoritatea absolută e de 44, declar, că — 
după ce astăcll sunt de față 85 membri — 
majoritatea absolută e de 43, și așa Dr. 
Srb este ales primar14.

Publicul de pe galerii, care era pe 
partea lui Podlipny a isbuonit în strigări 
de reprobare, er lui Podlipny i-a făcut ova- 
țiunl. Intre oonsilierii comunali de ambele 
partide a fost un schimb de vorbe fârte 
agitat. Membrii cehi tineri îndată după șe>- 
dința s’au întrunit și au decis să nu pri- 
mâscă nici un post salarisat la comună. 
Dr. Podlipny, ducendu-se acasă, a fost însoțit 
de-o mulțime de popor, care i-a făcut ova- 
țiunl sgomotose pănă la locuința sa. Se 
crede, că Dr. Srb nu va primi alegerea și 
Cehii tineri totuși vor reeși a pune ârășl 
pe Podlipny în funcțiunea de primar.

Tripla alianță.
Foile englese, după cum am semnalat 

și ieri, se ocupă viu ou afacerile triplei 
alianțe. Ele îșl dau silința a dovedi, că în
tre singuraticii membri ai alianței s’a sgu- 
duit încrederea și acum se urmâză negocieri 
între ei pentru modifioarea eventuală a tra
tatului de alianță.

Combinațiunile foilor englese sunt, 
ce i drept, cam cutezate, dâr cu tâte aces

tea nu sunt absolut lipsite de orl-ce basă. 
Asta o arată împrejurarea, că — după cum 
am văcjut — tjiarele englese desmint ofi
cios soirea, că s’ar urma negocieri între 
guvernele celor trei puteri ou scop de a-se 
reînoi alianța. Prin desmințirea acâsta se 
reounâsce implioit, că da fapt deourg tra
tări, despre al căror caracter însă tao ofi- 
ciâsele.

Cea mai cutezată din combinațiunile 
foilor englese este fără îndoială aoeea a 
lui „ Globcu, care profețesce cederea alianței 
și cjioe între altele:

„Tripla alianță a durat destul. Ea 
slăbesce din cj1 în di, dedre-ce raporturile 
puterilor aliate s’au schimbat mult și se 
s 'himbă într’una. In Italia au rămas stă
rile vechi, dâr în Austria și Germania s’au 
întâmplat schimbări esențiale. In urma cer
telor naționale austriaco, Austro-Ungaria a 
devenit un aliat nesigur. Și în Germania 
s’au schimbat lucrurile. Imperiul german 
nu se mai mulțumesce, ca se fiă primul stat 
în Europa centrală, el tinde la domniă uni
versală. Visâză despre o flotă puternică și 
despre colonii nemăsurate; c’un cuvânt des
pre o Mare-Germania. In nisuința aoâsta a 
lui, forte puțin pote spera dela Austro- 
Ungaria. împăratul Wilhelm nu va rupe 
acum alianța, ei aștâptă pănă când crisa 
austriacă va lua caracter acut și pănă când 
Germanii austriaol vor cere înși-șl să i în
corporeze în imperiul german. Germania 
sa pregătesce din greu la eventualitatea 
acâsta14.

Răsboiul din Africa sudică.
Planurile Englesilor.

Soirile despre o nouă înaintare a lui 
Buller spre Ladysmith sunt desmințite și 
acum de mai multe telegrame, âr minis- 
teriul de răsboifi din Londra publică din 
nou, că despre mișcarea lui Buller n’are 
nici o cunoseință. Tot acâsta o telegrafâză 
și lord Roberts din Cape-Town.

In Natal ar fi așa-dâr deocamdată 
totul liniștit. Nu sosesc scirl nici dela 
Vest, din Mafeking și Kimbeley.

Numai din Gapland sosesc scirl, cari 
arată, că acolo sunt în pregătire eveni
mente seriâse. Comandantul engles de 
brigadă Brabant u adresat dilele trecute o 
vorbire trupelor, în care a eps între altele:

„In fine a sosit timpul faptelor. Mâne 
vom pleca și sper, că nu mă voiii rein
force fără de a nu fi împlinit problema, ce 
mi-s’a dat de Roberts, dâr pe care acum 
n’o pot descoperi incău.

„Problema14 de oare a făcut amintire 
Brabant abia dâcă pote fi alta, decât a- 
ceea, că generalii French, Gatacre și Kely 
Kenny, comandantul nou sositului corp de 
armată engles (al 6-lea), vor ooupa cu 
puteri unite Norvalspont de pe malul rîului 
Oranje, cheia drumului ce duce la Bloem
fontein. Dela Norvalspont vor învada apoi 
în statul .Oranje.

Să nu uităm însă, că din jos de Nor
valspont stă Colesberg, âr pe colinele din 
jur sunt postați 20,0G0 de Buri, cari țin 
calea Englesilor. O telegramă a agenției 
„Reuter44 cjlce> că Burii ar fi împresurați 
la Oolesberg, altă telegramă însă spune dim
potrivă, că Burii au împresurat și au în
chis acolo pe Engleel. Ba o telegramă din 
Pretoria asigură, că Trench a fost bătut 
de Buri la Colesberg.

O proclamația a lui Roberts.

Din Cape-Town se anunță, că lord 
Roberts a dat o proclamația în oare asi
gură pe Buri, că Englesii nu se portă cu 
dușmănia față de ei, și ’i provâcă să de
pună armele și să deserteze, oăol Englesii 
le vor garanta scutul averii private.

Schimb de note diplomatice.

Președinții Kruger și Steyn au trimis 
în 3 1. o. o notă lui lord Roberts, protes
tând oontra dărîmării caselor și a nimicirii 
proprietății. Roberts a răspuns, 'că plânge
rile nu sunt categorice și n’au basă. El re
gretă, că trupele celor două republice „pă- 
cătueBO oontra obiceiurilor de răsboiîi a 
națiunilor oivilisate," mai ales prin aceea, 
oă în districtele în oare au străbătut, au 
isgonit pe supușii fără scut ai unei Vic

toria. „Este o încercare barbară a voi să 
silesc! pe supușii reginei la luptă oontra 
propriei lor patrii.“

Chamberlain despre resboiu.

In ședința de alaltăerl nâptea a ca
merei comunelor din Londra, ministrul oo- 
loniilor Chamberlain, a rostit discursul de 
mult așteptat în tote părțile, asupra răs- 
boiului.

Chamberlain a combătut declararea lui 
Harcourt, care a numit răsboiul aotual o 
imoralitate. Fără îndoială, că situația e se- 
riosă — dise Chamberlain — dâr cu tote 
aoestea țâra nu se află în perioul. Cestiu- 
uile de litigiu între Buri și EnglesI sunt 
de natură technică. Cârta cu Transvaalul 
nu este opera guvernului engles, ea a is- 
vorît din natura raporturilor și din marea 
diferență de caracter, moravuri și cultură 
a Burilor și Englesilor.

Burii au nisuit la liberarea lor de sub 
suzeranitatea englesă. Trăsătura cea mai 
seriosă a situațiunei a fost nemulțumirea, 
ce mereu se răspândia în sînul poporațiu- 
nei avisate a trăi în amicițiă. Noi însă am 
sperat la pace și asta este causa, că pre
gătirile de răsboiîi n’au fost suficiente. Acest 
răsboiîi este drept, îndreptățit și necesar (?) 
S’au făcut greșeli și guvernul va sci să su
fere criticile, ce i-se aduc. Pănă când însă 
se va faoe o lămurire, noi trebue să ne 
dăm silința a ajuta greșelilor. Peste câte-va 
săptămâni vom avi in Africa sudică 100,000 
de dmenl. Nu este jertfă, pe care națiunea 
n’ar fi înduplecată a-o aduce și pe care noi 
n’am fi gata a-o pretinde, dâcă oredem a 
fi neoesară în interesul isbândei. Pot să de
clar în numele guvernului: „pe cât se pdte, 
nu va fi o a doua Majuba“. Cu consimță
mântul nostru, Burii nicl-odată nu vor ri
dica oetate în Africa, din care pote să is- 
vorască nemulțămirea și ura de rassă. Burii 
nicl-odată nu trebue lăsațl să tracteze cu 
Englesii ca eu o rassă subordonată.

*
.Fiind întrebat, dâcă este adevărat, că 

doresce să ia parte la răsboiul din Africa 
sudică cu o legiune de voluntari, Riciotti 
Garibaldi a răspuns, că este și va fi întot- 
dâuna contra participărei voluntarilor italieni 
la răsboiul din sudul african, fiind-oă nu eo- 
răspunde ideilor sale și nu este neoesară.

Riciotti a adăogat, că în semn de 
profundă gratitudine cătră Anglia și ca 
membru onorar al unui regiment de volun
tari englesl, s’a pus personal la disposiția 
guvernului engles. Acesta n’a putut să 
primescâ oferta lui, căci legea nu per
mite ofițerilor streini să participe la un răs- 
boiîl engles.

*
„Daily Chronicle14 spune, că în lupta 

dela Spionskop un soldat împușca înge- 
nunchiat intr’un genunche pe o colină. Un 
obuz de tun i-a retezat capul și i l’a dus 
departe de trup. In aceeași clipă însă 
soldatul s’a ridicat în pioiâre oseilâud câte
va minute, a cărjut apoi jos. Medicii es- 
plică faptul din mișcarea reflexă a nervilor 
piciârelor.

SCI RI LE Dl LEI.
— 27 Ianuarie v.

Cas de morte. Din Chirileu (lângă 
Mureș) ni-se împărtășesce trista soire, că 
venerabilul preot octogenar Isaia Moldovan 
a răposat acolo ieri diminâță. Isaia Moldo
van, model de caracter bărbătesc și preot 
la culmea chemării sale, s’a născut la 1818 
în St. Paul, comună învecinată cu Chiri- 
leul. Cariera preoțâscă, pentru care era de
votat cu trup și suflet, a îmbrățișat’o deja 
înainte de anii revoluțiunei din 1848/49, și 
la 1892 șl-a serbat jubileul de 50 de ani 
ca preot. Pănă la finea anului trecut el a 
rămas nedeslipit de altarul bisericei sale, 
și cu fotă sarcina anilor săi număroșl, n’a 
lipsit un moment măcar dela împlinirea 
datorințelor în mijlocul poporului său cre
dincios. Răposatul șl-a publicat — sub 
titlul „Din întâmplările vieții44 — în co- 
lănele fâiei nâstre (1898—1899) peripețiile 
și pățaniile vieții mai ales în 1848/48, într’un 
stil atrăgător și captivant. Era Român în
văpăiat și a murit cu dorul de a-șl vedâ 
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neamul ajuns la o sorte mai bună. Ca ceva 
caracteristic și pbte unio în felul său amin
tim, că Isaia Moldovan era cel mai vechii! 
abonent al „Gazetei Transilvaniei14. Din 
1843 și pănă acjl, adecă timp de-aprdpe 53 

■de ani, el a abonat neîntrerupt foia ndstră. 
înmormântarea regretatului Isaia Moldo
van, oare era unul din cei mai bătrâni 
preoți în archidiecesa Blașiului, se va face 
■mâne, Vineri. — Adresăm familiei răposa
tului oondolențele nostre cele mai sincere.

Darea școlară de 15 cr., care se 
plătea și se plătesce după fiă-oare băiat, 
ce frecuentâză șoola poporală, este în 
ajun de-a fi ștersă. In comisiunea parla
mentară a ministeriului de culte și instruc
țiune publică, representantul acestui mi- 
nisteriu a declarat, oă îndată-ce ștergerea 
acestei oontribuții va fi posibilă, se va ela
bora un proiect de lege corăspundător, pe 
oare ministrul de culte îl va înainta oa- 
merei

Pentru masa studenților români *
din Brașov au contribuit domnii profesori 
Andreii! Bârseanu și Dionisie Făgărășianu 
10 corone, drept cunună eternă pe mor
mântul regretatului Virgil Popea.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcblelor.

Statistică despre emigrări și imi
grări. La însăroinarea ministeriului de in
terne s’a efectuit o statistică în privința 
emigraților din Ungaria și a celor imigrați 
în Ungaria. Imigrați în Ungaria vin mai 
ales din Galiția, Boemia, Moravia și Aus- 
tria-inferioră. De mai mare importanță este 
emigrarea la America și în România, ca o 
aparițiune regulată și stabilă. Emigrarea 
la Amerioa a început prin a. 1850 și aluat 
dimensiuni mai mari prin anii șepte-decl, 
s’a urcat dela 1881—1885 la cifra anuală 
de 13-000-14-000, în a. 1886-1890 la 
21—22-000 persdne. Emigrații folosesc cu 
deosebire via Hamburg, Stettin, Antwer
pen, Rotterdam, Amsterdam și Genua. Cu 
familiile rămase în patriă ei susțin legături 
trimițendu-le bani, er o parte se reîntorc.

De-o însemnătate deosebită e emigra
rea Săcuilor din comitatele Csik, Hârom- 
szâk, Odorheifl și Mureș-Turda, în Româ
nia ; numărul emigraților face anual mai 
mult decât 100.0CO, din cari se întorc cam 
pănă la 4°/0, erășl în patriă. Astfel dela 1895 
—1899 au emigrat în România numai din 
■comit. Treisoaune 35.930 suflete, dintre 
cari s’au întors 30.204. Au rămas prin ur. 
mare în România 5.726 suflete. Cea mai 
mare parte a celor rămași în România sunt 
■meseriași și muncitori. Marele pericol pen
tru noi — <jic diarele ungurescl — este, 
că toți aceștia se romaniseză în a doua 
generație; că pe câtă vreme în părțile ar
delene populația ungurescă decresce în mod 
înspăimântător prin emigrare, cea româ- 
nâscă se înmulțesce.

24 Ianuarie în Viena. Din Viena 
■se anunță, că colonia română de-acolo a 
serbat printr’un banchet splendid, dat la 
hotel Imperial, aniversarea Unirei princi
patelor române.

Prelegeri economice. O activitate 
fdrte folositore desvoltă Reuniunea română 
de agricultură din comitatul Sibiiului, mai 
ales prin arangiarea de prelegeri econo
mice pentru popor. Pănă acum a arangiat 
în iărna acesta două prelegeri de acestea, 
Ar Dumineca viitbre va urma a treia, tdte 
ținute prin d-1 profesor D. Comșa în Să- 
liște. Dumineca trecută a vorbit despre 
cultura pomilor, âr Dumineca viitore va 
vorbi despre culesul și păstrarea pomelor. 
Prelegerile sunt bine cercetate de Românii 
seliștenl, luând parte și unii de prin co
munele vecine. Intre membrii ordinari ai 
acestei harnice reuniuni s’au înscris mai 
multe dame și fruntași româul din Sibiiu 
și de prin oomune, cu totul peste 20.

Scarlatina. Ni-se scrie din comuna 
Gârbova, în cercul Mercurei, că acolo gra- 
seză scarlatina. Jertfă acestei bble a cădut 
și o copilă a d-lui parocli de acolo Romul 
Pop, cu numele Măriora, care a răposat 

în 26 Ianuarie v. în etate de trei ani și 10 
luni, după suferințe scurte, dâr grele.

Ajutor copiilor seraci. Din Râșnov 
primim spre publicare cu data 20 Ian. ur- 
mătdrea multămită :

Subscrisul am primit spre distribuire 
copiilor săraci din Râșnov 12 m. flanel 
dela d-nii Pap Țstvan și fii. — In numele 
micilor copilași, șâpte la număr, cari s’au 
împărtășit din acel dar, aduc pe acâstă 
cale cea mai profundă mulțămită stimaților 
donatori. — loan Hamsea, paroch gr. or.

Prigonirea costumului național. 
Din Brad i-se scrie „Tribunei14, că la 20 
Ianuarie st. v. s’a dat acolo o producțiune 
teatrală, representându-se „Nunta țărănâseă44 
de Alexandri. Când s’a început prodncțiu- 
nea solgăbirăul C. Vaier — din nenorocire 
Român — a provocat pe „moș Trochin44 
și pe doi flăcăi să-și arunce costumele ro
mânesc!, în care erau îmbrăoațl. Pe îmbră
cămintea lui „moș Trochin44 nu era nici 
brâu tricolor, nici vre-o cocardă româ- 
nâscă.

Grevă în minele dela Reșița. Miș
carea grevistă din Austria a trecut și în 
Ungaria, manifestându-se mai întâii! la mi
nele de fier din Reșița. Alaltăerl s’au pus 
în grevă 1800 muncitori dela minele de 
fier și sunt temeri, că la aceștia se va 
alătura și restul. Conducătorii grevei ame
nință cu aceea, că dâcă nu li-se vor îm
plini pretensiunile, au să se pună în grevă 
și muncitorii dela minele de cărbuul, prin 
ceea-ce numărul greviștilor s’ar urca la 
10,000. Pentru susținerea ordinei au fost 
trimiși la Reșița 80 gendarml. [Pănă acum 
nu s’a întâmplat nici o turburare.

Concert filarmonic. Societatea filar
monică din Brașov va da în 8 Februarie 
st. n. concertul său în casa de concerte 
sub direcțiunea d-lui A. Brander. Programa 
constă din 3 puncte. 1) Schubert: Uvertură 
la opera „Fierrabras44 (orchestra), 2. Hof
mann H.: Trei piese de oaracter. 3) Mende's- 
sohn: IV Symphonie (italiană) opera 90 în 
A-dur. începutul la 8 6re săra.

Faliment. La Brăila a produs o viuă 
emoțiune declararea în stare de faliment a 
proprietarilor frumdsei clădiri Raly, în care 
se află clubul regal și teatrul. Luni la amedl 
s’au pus sigiliile și clubul regal a trebuit 
să fiă închis.

Loteria Casei naționale.
5

f
Prospect. „Asooiațiunea pentru lite

ratura română și cultura poporului român44 
— pe basa concesiunii acordate de Mi
nisterul reg. ung. de finanțe cu ordinațiunea 
Nr. 49.522 din 27 Iulie 1899, aranjeză o 
loterie de efecte, al cărei profit se va 
folosi pentru ridicarea unei Oase Naționale 
în Sibiiu, în care se va instala un museu 
istoric și etnografic român și Biblioteca Aso- 
ciațiunii, etc. Prețul unui bilet de loteria 1 
coronă.

Câștiguri:
1 câștig principal în valore de C. 10.0C0=C. 10 000
1 » y » y y n 3.000= y 8.0(0
2 câștiguri

M n y y 1.000= y 2.000
5 v J1 y y y 500= n 2.500

10 y îl n y 51 200= 55 2.000
10 n D 51 îi n li 0= y 1.000
20 !1 y y y 55 75= 1.500
20 n 55 y y 51 50— y 1.000
50 y 55 y y 55 20- y> 1.000

100 55 5Î y • 51 y 10= y 1.000
219 câștiguri C. 2.5000

Tragerea la sorți se va face în Sibiiu 
la 31 Maiu st. n. 1900 în presența unui 
notar public și a unui comisar politic

Consemnarea câștigurilor se va pu
blica la trei cJA® Jupă tragere Ridioarea 
se va face în deours de 60 dile dela tra
gere.

Bilete de loteria se pot prooura dela 
biroul Asooiațiunii în Sibiiu (N. Szeben,) 
strada morii Nr. 8), și se vor vinde la tote 
băncile românescl.

Sibiiu, în Decemvre 1899.

Comisiunea loteriei.

Dela tribunalul cin Sibiiu.
Pilele acestea s’a pertractat înaintea 

tribunalului din Sibiiu un proces penal 
pentru omor, unic în felul său, care a du
rat o săptămână întregă.

Faptul se datâză din9* ierna anului 
1894. Atunol s’a aflat în comuna Șugatag 
locuitorul de acolo Cernat Petru spânflurat 
de o funiă. S’a făcut autopsia cadavrului 
și medicul a constatat un cas de sinuci
dere, âr cercetarea s’a sistat. Curând după 
acesta s au făcut arătări anonime contra 
notarului din aoea comună, Simeon Ianou- 
lescu, care avea număroșl dușmani, afir- 
mându-se, că el ar fi pus la cale uciderea 
prin fostul său scriitor Eugen Boila de 
Hidveg și în înțelegere cu soția mortului. 
S’a mai afirmat, că nisce foști pârgarl, cari 
pe atunol nici nu erau în serviciul oomu- 
nal, i-ar fi dat mână de ajutor și oă la să- 
vîrșirea crimei ar fi fost de față și soția 
mortului. Ceroetarea făcută de judele de 
instrucțiune Godri Sândor neputend afla 
dovedi a fost asemenea sistată.

Atunci s’au pus gendarmii pe inchisi- 
țiune și acusații afirmă, oă aceștia i-au 
constrîns prin cele mai barbare forturi să 
mărțurisescă, că ei au comis fapta. îndată 
ce însă acusații au fost ascultați de judele 
de instrucția din Sibiiu, ei și-au revocat 
acestă mărturisire, flicend, că au făcut’o 
numai, ea să scape de maltratările gendar- 
milor. Aprdpe doi ani de cjile aousații au 
fost deținuți în arest preventiv, pănă ce în 
fine au fost puși în stare de aousațiune și 
aduși la pertractarea finală, despre care 
vorbim.

Afară de acusații: notarul Simeon 
Ianculescu, Eugen Boila de Hidveg, Teo
dor Cernat, Nio. Todescu și văd. Măria 
Cernat, — au fost citați la pertractare 53 
de martori, între cari toți gendarmii în- 
chisitorl, în frunte cu loootenentul Ernst 
Rait.

Procesul a decurs înaintea tribunalu
lui compus din președ. Mihaly Dezso și din 
judii Widorn și Roder, procuror Csizinsky. 
Apărători au fost advocații Dr. Amos 
Frâncu, Dr. Bordan, Dr. Boci; și Dr. Le- 
meny.

In decursul procesului acusații au 
stăruit în nevinovăția lor, d'c®nfb °â nu
mai bătăile neomenose ale gendarmilor i-au 
făcut să mărturisâscă cum li-s’a fost dictat 
de .cătră sergentul gendarmilor. Apărătorii, 
în frunte cu d 1 Dr. Frâncu, cu multă di
băcia au căutat să aducă lumină și să des
copere adevărul în acest straniu proces.

Nici în contra acusatului principal Si
meon Ianculescu, nici în contra soților săi 
acusațl nu s’au putut produce dovedi, lip
sind orl-ce motive pentru sevîrșirea omo
rului. După ce au fost ascultați acusații și 
toți martorii, au urmat Marța trecută ple
doariile.

Procurorul n’a putut să se provoce, 
decât la mărturisirea acusaților, dieând, că 
nu pote privi ca scâsă ou de-a sila. El 
ceru condamnarea acusaților, însă cu în- 
cungiurarea pedepsei de mdrte.

Apărătorul lui Ianculescu, d-1 Dr. A. 
Frâncu, a atacat aspru acusațiunea procu
rorului și a resfrâns argumentele ei punct 
de punct, arătând, că ea se presentă ca o 
erore justițiară. Arăta apoi defectele pro
cedure! penale de pănă acum și nimici fa- 
siunile membrilor familiei din Șugag a lui 
Sabin Catilina, care a intrigat contra lui 
Ianculescu oa on dușman de morte al lui 
și s’a făcut unelta inchisiției gendarme- 
rescl. Critică mai departe procederea bar
bară a gendarmilor, precum și inst.ituțiunea 
gendarmeriei și arată scăderile ei mari. 
Li-a trebuit acestora, d,se! 0 mărturisire 
după vechia procedură și acesta li-a fost 
storsă. Acusații au stat sub influința su
gestivă a gendarmilor. In fine se provdcă 
la dovada de alibi a acusatului și ceru 
achitarea lui. Ceilalți apărători s’au alătu
rat în cea mai mare parte la espunerile 
apărărei primului acusat, er Dr. Bran de 
Lemeni a mai obicinuit și din parte-i pro- 
oederea gendarmilor. Toți au cerut achita
rea acusaților.

Sentința s’a publioat erl la amâdl. 
Președintele a cetit ședința, prin oare toți 
acusații sunt achitați, ca din lipsa de do
vedi. Procurorul a apelat. Aperatorii au 
anunțat asemenea apelațiune privitor la 
motivele sentinței. Acusații rămân și mai 
departe în arest presentiv.

i t e r a t as $• a.
rfSeverina'1. Sub titlul acesta, d-I 

loan Vidu a scos de sub tipar o drăgălașă 
oolecțiune de coruri, composiții proprii. 
Conține următdrele 10 piese: 1) „Sus băețl14 
cor pentru trei voci egale; 2) „Cânteo de 
primăvară44, cor pentru trei voci egale; 3) 
„Sborul44, cor pentru trei voci egale cu 
acompariament de pian ; 4) „Nainte Româ
ne44, cor pentru patru voci bărbătesol: 5) 
„Sus opincă44, cor pentru 4 voci bărbătesol 
6) „Andalușa44, cor p. 4 voci bărb. cuacomp. 
de pian: 7) „Logojana44, cor mixt: 8) „Ră
sunet dela Crișana44, cor mixt cu solo de 
bariton; 9) „Răsunetul Ardealului44, cor 
mixt cu solo de mezzo-sopran ; 10) „Marșul 
lui Mihaiu eroul44, cor mixt ou acomp. de 
pian. Prețul unui esemplar 6 cordne.

NECROLOG. Mihail Tatar, preot 
român gr. cat. în Kebele-Szt.-Ivany, lângă 
Tergu-Mureșului, a răposat în 5 Febr. n. c. 
în anul al 70-lea al etătii și al 45-lea al 
preoției și căsătoriei. II jăleso văduva sa 
soția născ. Morar și Vasile Tătar ca nepot.

ULTIME SClKl.
Londra, 7 Februarie. Mare însu

flețire a produs la conservativi vic
toria, ce a raportat’o guvernul în 
cameră cu ocasiunea votării proiec
tului de adresă. Cunoscuta propu
nere a lui Fitzmaurice a fost res
pinsă cu o majoritate de 213 voturi.

Londra, 7 Februarie. Din tabăra 
dela Ladysmith primesce Agenția 
„Reuter44 scirea, că în 5 1. c. Burii 
au bombardat orașul întrăga di-

Din Cape-Toum se anunță, că 
generalul French a cerut urgent dela 
Roberts 7000 de omeni. „Daily Mail44 
primesce din Reinsburg scirea, că 
situația la Colesberg e din cele mai 
critice.

In 5 1. c. trupele generalului 
Macdonald au avut o ciocnire cu 
Burii la rîul Modder. Burii s’au re
tras. Un corp de armată puternic al 
Burilor se adună vis-ă-vis de lagerul 
engles.

Londra, 7 Februarie. Ministerial 
de resboiu confirmă, că generalul Bu’- 
ler a trecut în 5 Februarie peste rîul 
Tugela. Englesii au suferit mari pier
deri. Canonada a fost mai vehementă 
ca ori și când. La Sterkstrom s’a 
încins asemenea o luptă.

Cape-Town, 7 Februarie. Lordul 
Roberts și Kitschener au părăsit 
orașul și s’au dus la armată.

Rectificare. In darea de semă pri- 
vitore la resultatul petreoerei de Anul nou, 
apărută in numărul de Miercuri al foiei 
ndstre, s’a omis din erdre numele d-rei 
Elena Cernea, care încă a fost una din dom- 
nișbrele, care a contribuit la înmulțirea ve
nitelor petreoerei prin vendarea de panco
vo. In locul numelui d-sale s’a străouraț 
un alt nume, ce.ro însă în faptă nu esistă. 
— Altă erore s’a străcurat în nr. 13, la co
respondență din Răhău, colona 2 șirul 20 
de jos în sus, unde este a se ceti corect ast
fel „Nu s’a putut primi nici răscumpărarea 
pomeneior calculată și deobligată in bani 
după prescrierile propunătorului44...

O & 1 IC H
Un foc care arde de 1260 de ani. 

Se pare, oă în Indii se află mai multe fo
curi numite sacre, care ard de vâcurl, în
treținute cu evlavie de cătră locuitori, m 
amintirea unor tradițiunl religiose său răs- 
boinice. Cele mai vechi din aceste focuri 
saore |a fost aprins acum două spre-cjece 
vâcurl de cătră Părți, în momentul câud 
au emigrat din Persia, și el se află în mij
locul oomune! Oodwada, lângă Bulsar. In 
toți anii, la o epocă anumită, mii de Părți 
se duc în pelerinagiîi la focul din Oodwada. 
Fiă-oare dintre ei trebue să arunce în fi c 
o buoată de lemn de santal seu câte-va 
așchii. In cursul anului, locuitorii din co
mună întrețin ei fooul saoru, aruncând de 
oinol ori pe fli în el plante aromatioe. Și 
de 1240 de ani arde acest foc, fără să se 
fi stins vre-odată...
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(JĂLIOARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se află de veaadare Ba
Tipografia A. Hurefianu din Prașov.

Acest Călindar au întrat în anul 
VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmâză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte cjâl® 
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 O. 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 higie
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum se 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). Venele- 
torii primesc rabatul cuvenit.

itenta de hârtie austr.............................. 99.70
Renta de aur austr.............................. 99 30
Losuri din 1860..................................... 138.—
Acții de-ale Bânoei austro-angară . 131.—
Aoții de-ale Bânoei ung. de oredit. 189.—
Aoții de-ale B&ncei austr. de credit. 236 60
NapoleondorI......................................19 25
Mărci imperiale germane . . . 118.15
London vista . •...................... 242.25
Paris vista...................................... 96.25
Rente de corâne austr. 4°/0 • • • 99.40
Note italiene.......................................... 89.80

Cursul pieței Srsșau.
Din 8 Februarie 1900.

din 3t lin. n. 1900.

8 ur5a de Bucuresci.

"V a 1 o x i. D
o

bâ
nd

ă. Snad. 
cup.

Uu 
bani 
gat».

•ilanta amorți săbii fi . 5% ipr.-Oct. 97 '/,
„ „ (Impr. 1892 . . . 5u/r lan.—mi. 96.'/2

, din 1893 5"/„ 96'.'/
r 1894 int. 6 mii. Api.-OCt. —
„ (Impr. de 32. % nul. 4“/„ lan.-lulie •83 —

(Impr. de 50 mii. 1% rt n 8? —
(Imp. de274 m. 1890 4“/„ rt n 86
(Imp. de 45 m. 189'. 4% h n 86.—
(Im. de 120 iul. 189-1 4"/,- H n 86.-

„ „ (Im. de 90 mii. 1896 4°/o t> ») 87.
Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 6°/o Mai- Nov. 87—
Oblig. Casei PeDsiuniior rr, 30C 10 n n 99 -
Oblig, comunei Bucuresci 1883 5"/" lan.-im.

„ „ r din 1884 5”/u Mai- Nov.
„ din 1888 6% lan.-Dec. —

„ . „ din 1890 Mai- Nov. —
IcrisurI fonciare rurale . . . ■ lan.-lnlie 94 '/,

4“/. n n
urbane Bucuresci 0'7,. fi fi 87 ’/,

„ „ „ Ia?’. • • n n 83.’/.;
Jblig. Soc. de basalt artificial 67o

V.N
n n ,--

Banca Rom. alt div. fr. 12.81 500 150 v
Sanca fiațion. nit. div. 86.— 500 într. v. 2540
Banca agricolă.............................. bOO 150 v. 30b —
Dacia-România uit. div. 35 le' 200 într. v. 272 -
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 » 432-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 3V r>50 » J
ioc. Rom. de Constr, nlt.div.15 i. 250 D D
doc. Rom. de Hârtie uit. — 100 D » —,—
,Patria * Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 D H —. —
ioc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 îl 3

,. „ 2 em. u. d. 0 100' —.
8oc. de fur. militare u. d. 60 lei .!> •• n
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 ,,/ • Al n —•—
ăociet. p. const, de Tramways
0 franci aur

• *•  * •)
— •—

„PARSINIONIA"
institut da credit și economii, societate pe acții în BRAN.

CONVOCARE.
la a V-a adunare generală

a Institutului de credit și economii societate pe acții

în BRO,
ce se va țină JOI 1 Martie 1900 st. n. la 10 ore a. m. în localul insti
tutului, la care sunt invitați toți acționarii a se preBenta în sensul §-lui 
20 din statutele institutului.

Obiectele de deliberare sunt următorele:
1. Raportul direcțiunei și al comitetului de supraveghiere;
2. Statorirea bilanțului și a împărțirei profitului ;
3. întregirea direcțiunei și a comitetului de supraveghiere;
4. Alte propuneri eventuale.

BRAN, 5 Februarie 1900.
Din însărcinarea direcțiunei: 

președintele societății :
I. Cav. de Puscariu.

BILANȚ cu 31 Decemvre 1899.
ACTIVE fi. cr. PASIVE fi. cr.

Cassa în numerar 3287 73 Capital social 600 acții â
Cambii escomtate . 99155 50 fi. 50................................ 30000 —
Credite personale 28609 60 Depuneri spre fructificare 93336 14
Speae de fondare fi. 187.38 Interese tranaitore pe 1900 2322 77
2O°/0 Amortisare fi. 91.49 95 89 Fondul de reservă . 1796 04
Mobiliar ........................... 452 44 Profit curat..................... 4146 21

4^ 131601 16 131601 Î6

Bancnota rom. Oump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
G-albenI Cump,
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lrie turcesel Oump. 
Scris.fone. Albina 5%

118,— Vend. 118.10
21.40 Vend. —.—

18.62 Vend. 18.68
18.20 Vend. 18.30
19.10 Vend. 19.18
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend. 2.55

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom 9% Paris .... 3’/?
Avansuri pe efecte 10% Peterseurg d'A
Casa de Depuneri 12% Berlin .... 4%
uondra . . . 4°/ o Belgia . . . 47,
’/iena....................... 4'/2 .Elveția .... d7o

Proprietar: Or. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâa/or.

Cursui ia bursa din tfiena.

101.— V^nd. i 01.50

Din 7 Februarie 1900.
Senia ung. de aur 4%...................... 98.90
imnta- de cordne ung. 4%. . . . 94.26-
hsipr. căii. fer. ung. în aur 41/î°/0. 100.70
impr. oăil. fer. ung. în argint 41/!°/0. 99.70
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40
tonuri rurak ungare 4°/0 . . . . 93.70
fc-onuri rurale croate-slavone . . . 94.—
impr. ung. cu premii ..... 162.50
l eșuri pentru reg. Tisei și Seghecbn . 141.—
ib*nta  de argint austr................... 99.85

« Nicu Ă. PopoYicl sg
b Doctorin drept, îv
*** "7.
b avocat.
B Bucuresci, Strada Dionîsie 58. B

W „Gazeta Transilvaniei“ 
cu numeral ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. 1. Ciurcu și 
la Eremîas Nepoții.

DEBIT  PROFIT ȘI PERDERI CREDIT.

E Ș I T E fi. cr. VENITURI fi. cr.

Interese la depuneri spre Interese de la cambii es-
fructificare . • • • • 4612 94

Spese diferite fi. 391.07 comptate și împrumuturi
Salarii fi. 710.— 1101 07
Contribuțiune : cu obligațiuni .... 10080 52

a) după depu-
netl . fi. 386 63 Provisiuni de administrare £86 22

V) erarială . fi. 401.71
c) comunală fi. 289.37 \
d) camerială fi. 7.52 \
e) de drum fi. 28 40
f) ecuivalent fi. 1.40 1115 03

2O°/0 amoitisarea s peselor
de fondare 91 49

Profit curat 4146 21
11066 74 11066 74

Bran, 31 Decembrie 1899.

Axente Mosoiu m. p. 
director eșec.

Miron Tătoiu m. p., 
oassar.

Sz. 9869-1899. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brasdsi kir. torvenyszâk mint telekkonyvi hatdsâg kczbiue teszi, 

bogy Albina takarek es hitelintâzet brassoi fioktelepe vegrehajtatdnak 
SzOts Istvan vegrehajtăst szenvedO elleni 145 frt. — kr. tbkekovetelâs 
es jârulâkai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brassbi kir. tOrvânyszek (a 
biassbi kir. jârâsbirbsâg) teriileteu levb, 1) a Crizbai 114 tlkkvben fog- 
lalt 786, 787 hrsz, ingatlara 178 frtban ; a 4531 hrsz. fekvbre 5 frtban, 
az 5388 hrsz. fekvbre 3 frtban, 2) a Krizbai 901 tlkkvben foglalt 5333 
hrsz. fekvore 7 frt. es 3) a foldvâri 2161 tlkkvben toglalt 14467, 14468 
hrsz ingatlanra 59 frt.: a 14469, 14470 hrsz ingatlanra az ârver^st 51 
irt — kr. ezennel megâllapitott kikiâlitâsi ârban elrendelte âs hogy a 
lennebb megjelolt ingatianok az 1900 evi April S ho 18 ik napjăn d. e. 
9 orakor a Crizbai fekvokre e*  d. u. 3 orakor a fâldvâri fekvokre nezve 
a f’âldvâri kozseg bâzoâl fulytatblag megtarrandb nyilvânos ârvereseu 
a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatianok becsârâuak 10%-ăt 
keszpânzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 § âban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881-ik âvi november h6 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sctgugy-miniszteri rendelet 8 §-âban kijelblt bvadekkepes ărtekpapirban 
;> kikiildOtt kezâhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 §-a ertel- 
meben a bânatpen.znek a birbsâgnâl eloleges elhelyezeaerbl kiâllitott 
j-zabâlyezeru elismervenyt âtszolgâltatni.

Brass 6. 1899 evi deczember ho 10-en.
A kir. tdrvenyszek mint telekkonyvi hatosăg.

842.1—1

llariu JReit m. p., 
comptabil

Membrii în direcțiune:
loan Cav. de Puscariu m. p. loan Cențu m. p., George Mănoiu m. p.,. 

preș, direcțiunei.

losvf Puscariu m. p., loan Mănoiu m. p., Georgiu Enescu m. p.,

Subsemnatul comitet de supraveghere am esaminat conturile pre- 
sente și confrontându-le cu registrele principale și auxiliare ale socie- 
tăței, ținute în bună ordine le-am găsit în consonanță cu aceleași 
și esaci.

Bran, 3 Faur 1900.

Nicolau Garoiu m. p , Leontin Puscariu m. p., losif Enescu m. p.r 
președinte. v.-președinte.

loan Mănqiu m. p., Dr. N. Mănoiu m. p.

OOCIURI 

(taerțîuui și reclame) 
smsst a se adresa SMfescrriss'i 

a41 mim«stra.fiunâ. In cașul gan»- 
blsoăirii uraisi asrsusaeăm mss?

v,e odată se’'-face scădementF 
cap’e cresc® cu cât publicarea 
see face vnai de multelor».

Admi.istr. «Gazetei Trans."'

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


