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Tactica imgiarescă-
(Contele Tisza, contra Komjathy).

A^i septemână, când în ca
mera ungară deputatul din 9tânga 
estremă Komjathy a lansat cunos
cuta sa interpelațiune relativ la mo
dul cum a fost resolvată pe cale 
diplomatică afacerea rentei școlelor 
române din Brașov, ministrul pre
ședinte Szell dând deslușiri despre 
învoiala, ce a încheiat’o guvernul un
guresc cu guvernul român prin mij
locirea. ministeriului de esterne, a 
declarat între altele — ca se-și jus
tifice modul seu de procedere — că 
în învoială s’a stabilit, ca venitul 
rentei se se întrebuințeze de cătră 
biserica Sf. Nicolae esclusiv pentru 
sprijinirea gimnasiului și a șcdlelor 
reale române de aici pe lângă res
pectarea și validitarea în tote pri
vințele a dreptului de supra-inscrip- 
țiune și de control al statului.

Declararea d-lui Szell a fost în
treruptă de pe băncile oposiției de 
strigări: „Tot una, ori vor primi renta 
așa, ori altfel!“ Aceste cuvinte ca- 
racteriseză disposițiunea ce domnesce 
în tabera șovinistă în genere față cu 
arangiamentul făcut. Deosebirea este 
numai, că unii spun pe față ceea-ce 
simt, 6r ceilalți retac ceea-ce gân
desc din considerațiunî politice și 
de disciplină de partid.

Nu-i supără pe șoviniști moda
litatea regulării afacerii în sine, ci 
îi supără, că se va da renta în fo
losul școlelor nostre, prin ceea-ce se 
asigură mai mult esistența 'lor. Do
rința contrarilor desvoltării năstre 
este din contră, nu de a ușura, ci 
de a nimici esistența șcblelor nds- 
tre românesc!.

Nemulțumirea lor fățișă și la
tentă, că nu s’a putut paralisa în 
cașul de față, din causă de ordine 
mai înaltă politică, recunoscerea și 
plătirea acelei rente, nu se pote 
nega. Cu tote aplausele, prin care 
majoritatea a aderat la declara- 

țiunile d-lui Szell, acăsta atacere, 
a lăsat totuși un ghimpe în inima 
șoviniștilor și acusațiunilor lui Kom
jathy li-se dă tocmai din causa 
acesta de cătră corifeii majorității 
parlamentare o atențiune deosebită.

Acesta se pote vede și din îm
prejurarea, că unul din corifei, con
tele Stefan Tisza, a aflat de lipsă 
de-a reveni în decursul desbaterei 
budgetare asupra învinuirilor lui 
Komjathy relativ la soluțiunea dată 
în afacerea rentei. Nu trebue să ui
tăm, că pe lângă Horanszky, Stefan 
Tisza e considerat ca candidat pen-’ 
tru postul de ministru de interne la 
viitbrea remaniere a cabinetului. 
Atitudinea lui este așa-der cu atât 
mai semnificativă.

Contele Stefan Tisza c|ise în 
ședința de ieri, că Komjathy a’are 
dreptate în ceea-ce susține în aface
rea rentei școlelor din Brașov pen
tru simplul motiv, că guvernul un
guresc nu pote se intercjică școlelor 
române din Brașov, de a-se pută 
susțină, căci aceste scole au drept 
de a esista, acest drept fiind garan
tat prin lege. Nu e bine, 4’se eL ca 
politica de naționalitate se ajungă a 
fi un joc al patimilor de partid. Prin 
astfel de atacuri oposiționale se nasce 
numai neîncredere și nemulțămire. 
Față cu elementele „dușmane sta
tului" (!) din sînul naționalităților 
trebue — 4’3e contele Tisza — să 
se procedă în mod energic, dâr nu 
trebue se împiedecăm naționalitățile 
de a-șî pute împlini misiunea lor 
culturală permisă (!). De aceea solu
țiunea cestiunei „subvențiunei“ șco
lelor din Brașov păte fi primită nu
mai cu mulțumire.

Din acest mic reasumat al vor
birii contelui Tisza, putem să cu- 
noscem tactica politică a cercurilor 
diriguităre maghiare în cestiunea 
naționalităților, și de aci putem în
țelege cum ei, fără deosebire de par
tid, se nisuesc de a procede solidar 
în acăsta cestiune, ce atinge așa de 

mult interesele lor comune de su- 
pr wnațiă.

înțelegeți! Contra pretinselor 
elemente dușmane statului se se pro- 
cădă energic, ăr „pe cât pote fi per
mis11 se se arate o față amicabilă în 
eestiunl de a doua mână așa cjise 
culturale, cari, după mersul ce au 
luat lucrurile sub sistemul de legi și 
măsuri de succesivă maghiarisare, și 
așa n’ar pută împiedeca pentru du
rată realisarea scopurilor maghiare.

Acum se face apel la oposițiă 
să nu conturbe mersul acestei poli
tice prin neprecugetate isbucniri de 
patimi.

Astăzi se începe în camera ro
mână discusiunea asupra proiectului 
de lege relativ la renta școlelor din 
Brașov. Am dori, ca cu ocasiunea 
acăsta representanții țării să aibă în 
vedere tactica, cu care Maghiarii 
sciu să procădă concentric și solidar 
în cestiunile, cari ating interesele 
lor comune naționale.

Din Austria. „N. W. Tgbltt" asi
gură, că, în urma unei hotărîrl mai nouă, 
adunarea imperiului va fi convocată pe adl 
9 Februarie. In ambele camere ale parla
mentului se va înainta proiectul de lege 
despre sporirea contingentului de recruți. Pro
iectul de lege privitor la egala îndreptățire 
a limbilor nu-1 va depune guvernul pe bi
roul camerelor, decât după înoheierea oon- 
ferenței de înțelegere.

Conferența de împăcare, și adecă sec
țiunea cehă, s’a întrunit alaltăerl după amiadl. 
Au participat toți representanții partidelor 
din Boemia, âr din partea guvernului mi
niștri Koerber, Rezek și Spens-Bodan. Mi
nistrul Koerber a inițiat un schimb de idei 
asupra regulării cestiunei de limbă la au
toritățile administrative din Boemia. Asu
pra acestui obiect s’a urmat o discusiune 
în merit. S’a ales o subcomisiune de 10, 
care va desbate cestiunile cu privire la 
cari nu s’a obținut o înțelegere. Secțiunea 
cehă se întrunesce și adl pentru a discuta 
reforma electorală pentru dieta boemă.

Raportul relativ la legea rentei.
Etă textul raportului d-lui B. Dela- 

vrancea în cestiunea rentei șcdlelor din Bra
șov, care va veni Vineri în discuția Ca
merei :

Domnilor deputațl!
Legea de față isvoresce dintr’un drept 

real și consacrat de secole, pe care bise
rica „Sfântului Nicolae" din Brașov l’a 
avut față de Principatele române în trecut, 
âr de mai bine de un sfert de veac față 
de România. înainte de Unire, Moldova și 
Muntenia recunosouseră, ceea-ce se impune 
de altmintrelea, că datoresc bisericei Sfân
tului Nicolae din Brașov pentru școlele 
greco-orientale române de acolo venituri 
vechi și diferite folosințe în tăria daniilor 
și așezămintelor domnescl și istorice.

In 1868 și în 1875 Parlamentul Ro
mâniei a determinat la suma de 38.500 lei 
anual renta datorită sus disei biserici. Ni
meni nu pbte tăgădui, că renta acăsta nu 
era un ajutor, nici o datoriă prescrisă 
ce ar fi reînviat dintr’un simțămint de echi
tate, ci era și este un drept real, neîntre
rupt, perpetuu.

Legea pe care guvernul o presintă 
d-vostră limpecjesce dreptul bisericei Sfân
tului Nicolae din Brașov.

Acestea pentru capitalul de 962,500 
lei rentă de stat 4 la sută, oare să producă 
anual și de veci biserioei Sfântului Nicolae 
din Brașov venitul de 38.500 lei.

Intru cât privesce creditul extra-or
dinar de 115.500 lei, ored de prisos a stă
rui. Se va plăti, în sfîrșit, o datoriă, ce tre
buia plătită, și oe fără cuvânt, pentru în- 
tâiași dată, la 1895 nu se mai plăti.

Raportor, JBarbu JDelavrancea.

Fostul primar al Pragei. Dr. Pod- 
lipny a adresat directorului revistei slavo- 
file „Cuvântul rusesc" o scrisore, în care 
dă espresiune recunoscinței Cehilor pentru 
sprijinul moral, ce li l’a dat Rusia, Zicând 
între altele: „Fie, ca rugăoiunile unite ale 
întregei lumi slavice să ajungă înălțimile 
cerului, pentru ca tote ramurile familiei 
slavice să se întărăscă și pentru ca puter
nicul popor ruseso să înainteze neîncetat 
în fruntea tuturor poporelor-slavice, în mâni 
cu făclia*civilisațiunei,  a păcii și a libertății. 
Germanii imploră, se închină Dumnezeu
lui lor, DumneZeul forței și al puterei, noi 
Cehii credem în DumneZeul nostru, Dum-

*) Ornitologia, I, pg. 393—395.

FOILETONUL „GAZ. TRANS".

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

Dintre legendele etimologice ale an- 
tioității cele mai ounoscute, dâr și mai carac
teristice, sunt cele două legende ale îute- 
meierei Romei și Cartaqinei.

Tradițiunea întemeierei Romei, așa, 
precum e în de obște cunoscută, nu mai e 
nici tradițiune, ci o pură oreațiune a fan
tasiei, ceea oe reese și din faptul, că tra
dițiunea ni’s’a conservat în vre-o 25 nu 
variante, ci versiuni, fundamental deosebite 
unele de altele*).

Cercetările mai nouă au dovedit, că 
Roma nu s’a întemeiat într’o di, precum 
susține tradițiunee, ci desvoltare de sute de

*) Lista complectă a lor să se vadă 
b: Liebrecht Felix, Untersuchungen iiber 
die Glaubwiirdigkeit der altromischen Ge- 
schichte, Hannover, 1863, trad, după Sir 
George Cornewall Lems Baronet, I, 379. 

ani a trebuit să premergă, pănă ce veclni- 
cul oraș a ajuns acolo, oum ni-se presentă, 
când apare întâii! pe scena istoriei.

Roma a fost la început o coloniă de 
pesoarl, și de6re-ce posițiunea topografică 
a fost forte favorabilă și pentru desvolta- 
rea comerciului, — fiind așa-deră rîul Ttbru, 
factorul principal de viâță pentru noii co
loniști pescarl-comercianțl, — -colonia însa-șl, 
orașul cel nou, s’a numit Roma, adecă „ora
șul de lângă rîuu (Stromstadt), precum o 
dovedesce acăsta însa-șl etimologia cu
vântului*).

Fantastica istorisire, după care Ro
mulus ar fi întemeietorul Romei, nu e de
cât o simplă legendă etimologică, datorită 
tendinței în genere dominante în antici- 
tate, de a crea câte un așa numit „heros 
eponymos" pe sema fiă-cărui oraș în parte. 
Rornindu-se deci din numele orașului, din 
Roma, s’a admis ca întemeietor mai întâii!

*) Cuvântul Roma e format din aoe- 
eașl trupină, ca și grecescul para (curg). 
VeZl detailurile la Curtius, Grtindz. d. 
griecn. Etym. ed. V-lea, 350 și Vanicek, 
Etim. Worterb. d. lat. sprache, pg. 342. 

Romus și apoi în formă diminutivală 
Romulus. Numai așa s’a putut nasoe forma 
Romulus, și nu invers Roma din Romulus, 
precum susține legenda, căci din Romulus 
putea să resulte drept formă derivată, oel 
mult Romulea (orașul lui Romul) și nici de- 
cum forma mai scurtă Roma.

Romulus ou întrăga bogățiă de le
gende, grupată în jurul figurei sale eroice, 
nu e decât o poetică creațiune etiologică 
a poporului roman, reap, a analiștilor latini.

Legenda întemeierii orașului Carthago 
ne spune, că princesa Dido refugiată din 
Tyrus, debarcând pe țărmurul Africei, a 
cerut dela indigeni în schimbul unui tri
but anual, atâta teritoriu, cât s’ar pută cu
prinde cu o piele de taur:

taurino quantum posset circumdare 
tergo,
și atunci cu multă istețime tăind pielea 
în fășii subțirele, a cuprins un teren de 
vre-o 22 stadii în circumferință, pe care 
și a zidit apoi cetatea.

Intrega legendă nu e decât o inven- 
țiune etiologică basată pe etimologisare 
poporală.

Cetate, fortificațiune în limba feniciană 
să numesee Itozra. Acesta a fost și apelativul 
coloniei feniciene Cartaginea. Cuvântul fiind 
adoptat și de analiștii greoi, prin etimolo
gisare poporală a fost pe deplin grecisat, 
fiind prefăcut în „Jyrsa", ceea ce în limba 
grecâscă însămnă atât cât „piele". Pe oa- 
lea acâsta apoi s’a născut legenda etiolo
gică, care a oăutat să esplice apelativul 
de „piele" al Cartaginei.

Dintre legendele etimologice române, 
reproduc legenda Domnișorului, așa, precum 
a cules’o S. Marian*):

„După oe a făout DumneZeu tote 
pasările câte se află pe pământ și a îm
părțit fiă-căreia dintre densele hrana, ou 
care are să trăâscă în lume, într’o Zi le-a 
ohiămat ârășl pe t6te la sine anume, ca să 
le boiâscă penele, să nu fiă t6te într’o co- 
lore, căol dintru început penele tuturor pa
sărilor aveau numai o sintgură oolore.

Tote pasările, dela oea mai mare și 
pănă la cea mai mică, cum auZiră acâstă 
veste îmbucurătdre, se adunară dinain- 
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nefieul dreptății și al iubirei de omeni. Noi, 
bastionul cel mai estrem al Slavilor, înfrun
tăm deja din primii secoll potopul fluviu
lui dușman. După lupte seculare, când mor
mintele strămoșilor noștri nesocoteau deja 
între cei morțl, ni-am scăpat de peire limba 
nostră maternă, și acum stăm tari pe pi- 
ciorele ndstre și nădăjduim în Domnul, că 
așa vom și rămâne. In decursul acestor lupte 
grele civilisațiunea frăției ni-a servit ca 
scut și isvor al renascerei nostre. In pragul 
noului secol ar fi nerecunoscință din partea 
ndstră, a nu ne aduce aminte de sprijinul 
moral, ce ni-l’a oferit nouă Rusia pe te
renul civilisațiunei. Vă datorim deci veol- 
nică recunoscință44.

Independența bisericei unite și 
diecesele.

Din diecesa Gherlei, Febr. 1900.
Totă pressa română a discutat viu — 

în numerii de încheiare a anului trecut 
și în cei dintâiQ ai anului present — 
cele cu mult amar petrecute, grelele sufe
rințe de mari desastre, ce numai le-am pu
tut îndura.

Am intrat în secuiul al XX-lea cu sim
bolul creștinesc : oredință și speranță.

Credință avem în drepturile nostre, în 
forțele proprii de a-le elupta și în zelosa 
junime, speranța viitorului națiunei nostre, 
oare încăldită la flacăra adevăratei iubiri 
de neam sare în sprijinirea causei mari a 
apărării demnității nostra naționale.

Credință avem în bunul geniu, ce a 
condus în vremuri grele națiunea, ca și bi
serica nostră și a însuflețit în tote timpu
rile pe iluștri noștri archierei pentru apă
rarea independenței bisericei nostre.

Pentru biserica română unită nici
odată n’a fost mai de lipsă acestă apărare, 
ca tocmai acum.

Sinodul archidiecesan s’a ținut în 
bună înțelegere și cei ce au participat la 
el susțin, că a luat hotărîrl energice, daună 
însă, că nu s’au ținut sinode în tote die
cesele. Ce valore n’ar fi avut o procedură uni
formă, un pronunoiament unanim al tuturor 
dieceselor române unite, în apărarea inde
pendenței bisericesc! și pentru dobândirea 
organisației propriei sale autonomii!

Trebue să mărturisim, că din acestă 
causă stăm cu rușine înaintea presentului. 
Dâr cum va fi judecata viitorului, ce va 
cădă asupra nostră? Acesta va cădâ greu 
mai ales asupra episcopului diecesei Gher
lei, care și la conferența episcopilor latini, 
ținută în 30 și 31 Ianuarie a. o., partici
pând și separându-se de cătră capul biseri
cei nostre și de cătră ceilalți archierei, a 
dovedit, că nu-i zace la inimă de-a păstra 
cu scumpătate solidaritatea cu frații săi în 
causa cea mai mare a bisericei. Pentru-ce 
s’a despărțit și numai un moment de cei
lalți archierei în aceste dile critice ?

Ore nu și-ar fi putut afla destul lucru 

în diecesa sa? Abstrăgend dela alte multe, 
n’ar fi fost mai bine ore, ca în acel timp 
să fi căutat a liniști clerul și poporul în 
nedumerirea sa cea mare, referitore la mo
dul de administrare a fondurilor diecesane, 
dând sâmă despre ele, precum a fost rugat 
și provocat și prin hotărîrile luate în sino
dul vicariatului Năsăud din anul trecut, și 
credem, că și de cătră alte sindde său con- 
ferențe preoțesc!, ca să nu o mai pățim ca 
mai anii treeuțl cu banii fondurilor?...

Ei, dâr stă negru pe alb, că Prea 
Sfinția Sa retrimise protocolele acelor 
sinode eonferențelor preoțescl ou subscrie
rea sa propriă, oă „ww se aprobdză'1 în ceea 
ce privesce punctele de-a convoca și un 
sinod dieoesan pentru a stabili demersurile 
recerute în conformitate cu cei din alte 
dieoese, față cu autonomia catolică, aju
torul de stat cu oondițiunile lui atât de 
umilitore etc. etc.

Regretabil, că înaintea episcopului 
Gherlei clerul dinafară nu mai numără și 
poporul de-asemenea nu, ci trage dungă cu 
o trăsură da pănă peste dorințele, durerile, 
postulatele și aspirațiunile lor.

Nu ne-am așteptat în mijlocul opin
tirilor năstre de-a ne păstra propria indivi
dualitate națională în mijlocul luptelor nâs- 
tre pentru limbă și naționalitate, ca să ni-se 
adreseze cu oirculara Nr. 3 din 2 Ian. a. c. 
pastorala corului episcopesc rom. cat. al 
Ungariei ou espresiunl și esclamitrl ca 
acesta: „Fiți Maghiari fideli ai marelui 
nostru apostol44...

Nu pntem rămână dăr și mai departe 
nepăsători față cu nepăsarea episcopului 
Gherlei, căci „episcopos44 în limba grecă 
însemnă „inspector14, adecă cel ce prevede 
și ia aminte, ci protestând în contra aban- 
donărei dorințelor diecesanilor, a pornirilor 
spre destrăbălare și a procederei servile și 
neromânescl a episcopului,i declarăm, că 
ținem sus și tare la independența și auto
nomia bisericei năstre, care singură ne 
pote souti așefiămintele, ritul, disciplina și 
limba română liturgică.

Nu seim, dăcă fisicesee, ori numai 
spiritualmente e pe un povîrniș de deca
dență Ilustritatea Sa. Der acea una ne 
vine a crede, că străbunul, marele August, 
de-ar mai trăi și-ar străforma cântecul său 
de odinioră și astfel ar glăsui: Frangatur 
potius (episcopi)... venerând» pietas quam 
tot congestos diu noctuque labores hau- 
serit una dies. (Infrângă-se mai bine vene
rând» pietate a episcopului, decât lucruri 
[elenodii] conservate cu atâta ostenelă să 
le potă nimici o fii.)

In fața constelațiunilor presente și a 
4’lelor, ce vor trebui să aducă o eristali- 
sare a drepturilor bisericei nostre ; în fața 
nisuințelor constante și neadormite de-a 
scuti clerul român unit de umilire, popo
rul de esploatarea consciinței și demnității 
sale naționale, — recunoscem, că calea e 
grea și spinosă!

Der bine fiice poetul: „in advers>s ap- 
paret virtus!a Printre spini și stânci con
duce țipișa cale la înalta culme a gloriei 
și nemurirei.

Unul, care crede și speresă.

Planuri francese.
Sub titlul acesta publioă foia ger

mană „Kolnische Zeitung^ un articol impor
tant. într’un ton forte pesimist foia ger
mană discută, planurile, ce afirmativ le-ar 
avâ Franoia în viitor.

Spune mai întâii!, că omul viitorului 
în Francia este președintele camerei Descha
nel, care împreună cu ceilalți „șoviniștl44 
francesl urmăresc scopul, de-a separa pe 
Germania de tripla alianță, de-a apropia pe 
Rusia și pe Italia de Anglia \ de-a recuceri 
Elsația cu ajutorul activ al Rusiei, neutra- 
lisând în același timp pe Anglia și Aust.ro- 
Ungaria.

Amintita foiă accentueză, că cercurile 
oficiose germane au fost totdâuna conscii 
de marele pericul, ce în timpul din urmă 
a eșit la ivelă prin curentul șovinist fran
ce». Este în urma acesta forte esplicabilă 
rechemarea atașaților militari ai triplei 
alianțe și acâstă rechemare a dovedit, cât 
de mult se silesc a lua de cu vreme1 tbte 
măsurile de preoauțiune.

Foia germană faoe apoi amintire de 
un discurs al lui Deschanel, în care s’a ocu
pat cu stările interiore și avertisâză. cer
curile normative din Germania să fiă pe 
pază, deore-ce cercurile francese mișcă tbte 
pietrile, ca în Anglia să orâscă ura oontra 
Germaniei. Accentuâză, în fine, că pe fir
mamentul politie al Germaniei se ridică 
nori furtunaticl, cari trebue urmăriți cu 
mare băgare de semă și cere să se aplice 
la timp parafulgerhl, ca norii aoeștia să nu 
devină periculoși pentru patria germană.

Tonul fbiei germane pare a fi o con- 
tra-balansă la articolii foilor englese, cari 
vorbind despre tripla alianță pun în sooo- 
tâla Germaniei într’adevăr planuri mari în 
viitor despre o Mare-Germaniă nu numai 
în central Europei, ei și peste Ocean, și îi 
atribue intențiuni mult mai cutezate, decât 
acelea ce „Kolnische Ztg.44 le pune în 
cârca viitorei politice francese.

Kesboiul din Africa sudică,.
De pe oâmpul de răsboiî! sosesc erășl 

soiri însemnate. Aprope o săptămână în- 
trâgă nu s’a sciut nimic despre mișcările 
generalului Buler. Câte-va filare englese 
aduseseră, ce-i drept, soirea, că Buller a 
trecut ârășl Tugele mergând spre Ladys
mith, ministeriul de răsboiil însă a desmin- 
țit soirea declarând, că el nu scie nimic 
despre înaintarea lui Buller.

Acum insă chiar aoest ministeriu con
firmă vestea, că Buller a trecut Luni în 5 
Februarie Tugela. Etă soirile mai nouă:

Trecerea pesie TugeEa

Agenția „Reuteru primesoe din lagărul 
bur de lângă Ladysmith următorea tele
gramă cu data de 6 1. o.:

ErI (5 Februarie) Englesii au bombar
dat cu tunuri de corăbii posițiunile Buri
lor de lângă partea superioră a rîului Tu
gela pe la Pontdrift și Molendrift, ca să 
ocupe cu asalt posițiunile de luptă ale Bu
rilor. Lângă Pontdrift generalul Schdlk-Bw- 
per a respins pe Englesl, cari in mare disor- 
dine s’au retras pe celalalt țărm al rîului. 
Lângă Molendrift atacul durâză încă cu 
Burii din Standarton și Johannesburg. Burii 
n’au avut pierderi. Canonada a fost din 
cele mai violente. Englesii au avut pier
deri mari.

Soirea acâsta e confirmată și de mi
nisteriul de răsboiil din Londra.

Roberts pe câmpu! de Suptă.

Intr’aceea se vestesee, că comandan
tul suprem lord Roberts și șeful de stat 
major lord Kitchener au plecat din Capstadt 
pe câmpul de luptă. Nu se spune însă, în 
care parte au plecat. Se crede totuși, că 
au mers în colonia Cap, unde se află gro
sul armatei englese și unde Burii se con- 
centrâză eu mare putere.

Din Sterkstrom se anunță, că Burii ,au 
atacat alaltăerl tbte posițiunile generalului 
Gatacre și lupta continuă.

Plecarea lui Roberts și înaintarea 
pe întrega liniă a Englesilor, a produs sen- 
sațiă la Londra, deorece Roberts promisese, 
că numai la începutul lui Martie va începe 
„noul14 răsboiil.

Burii.

Lui „Daily Newsu i-se comunică din 
Capstadt: Un general engles sosit aici 
spune, că numărul luptătorilor buri e de 
80,000, fără voluntarii olandesl. Intre 
Kimberley și Springfontein stau 2b,000 
de Buri; tot (atâția sunt la Stormberg 
și Colesberg și în Natal. Strîmtorile dela 
frontiera Natalului și Transvaalului sunt 
puternic întărite. Burii vor să aștepte aici 
pe Englesl, în cas când ar fi siliți să pă- 
răsescă Natalul. 8trîmtorile acestea sunt 
inespugnabile.

Toîsloă despre resbeâu.

Un redactor al jurnalului din Mosova, 
„Rusky Listyu, a avut o interesantă convor
bire cu romancierul rus Tolstoi. Venind 
vorba de răsboiul din Transvaal, ochii bă
trânului scânteiară.

„Nu vă puteți închipui, striga el, în 
ce stare m’a adus pe mine acest răsboiil. 
In fiă-care dimineță, când luam gazetele, 
dorîam din tot sufletul să cetesc, că Burii 
au bătut pe Englesl. Acest resboiil este cea 
mai mare nebunia a timpului nostru!41

Și într’un limbagiu estrem de violent, 
bătrânul scriitor îșl esprimă indignarea în 
potriva acestui nedrept resboiil, cu atât mai 
mult, cu cât el urmâză imediat după con
ferința păcei din Haga.

tea lui Dumnefieu și Dumnedeu pe tote 
le-a boit.

Etă însă, că într’un târdiu, după ce a 
gătat Dumnezeu pe tdte pasările de boit 
și voia să le dea drumul, ca să se ducăfiă- 
care în trebă-șl, de unde a venit, vine tot 
într’un suflet și Domnișorul, și n’apucă bine 
a sosi, n’apucă bine a răsufla, și se și 
rogă lui Dumnedeu, să-l boiăscă și pe 
densul.

Dumnefieu cum îl văfiu îl întrebă:
„D’apoi bine, Domnișorule! unde mi-ai 

fost pănă acuma?... De ce n’ai venit și 
tu de-odată cu celelalte sburătore?...

„Apoi de?... ce era să fac, păoatel® 
mele !... înainte de-a fi audit porunca ta, 
Domne, m’am fost vîrît prin nisce scai, oa 
să-mi caut și eu puțină sămânță de rândul 
traiului, și când prinsei de veste și voii să 
mă pornesc și eu de-odată cu celelalte pa
sări, oa să vin aid,... nevoe mare!... mă 
împletecil printre scai și atâta ce mă mun
cii, atâta ce mă sbuciumai, de nu mai sciam 
acuma singur, ce să mă mai fac, dâră să 
scap mai de grabă din încurcătura, în care 
întrasem. Eră după ce soăpai tot într’un 
suflet alergai pănă aid...“

Vădend Dumnedeu, că Domnișorul 
său Seăierul nu din lene seu din nebăgare 
de sâmă s’a întârziat, oi din pricina scai
lor, în cari s’a fost încurcat, a luat penița 
și întingând cu dânsa în tote olele, în cari 
fusese colorile și în cari mai rămăsese câte 
o țîră de colore, l’a împestrițat și pe dân
sul ou mai multe feluri de colori, precum : 
mohorît, alb, negru, roșu și galbio, și de 
atunci apoi penele Domnișorului au mai 
multe flori. Tot de-atuncl i-a rămas și nu
mirea de domnișor, pentru-că așa l’a avorbit 
Dumnedeu, eră scăier, pentru-că mai mult 
cu sămânță de scai se nutresce14.

Tot de caracter etiologic e și modul, 
cum interpreteză poporul nostru pe cale 
etimologică numele lunei lui Faur și al 
Floriilor.

Numirile poporale ale lui Februarie: 
Faur și Făurar nu sunt, decât nisoe eti- 
mologisărl poporale române din forma latină 
vulgară Februariu (clasio Februarius)*).

*) Marian, Sărbători II, pg. 257.

Numirile acestea, să le fiicam româ- 
nisate, ale lui Februarie, poporul nostru le 
esplică în urmă pe oale etimologică așa, oă

*) VedI articolul meu: Etimologisarea po
porală română în „Gaz. Trans.“ 1898, Nr. 107. 

luna acâsta este „luna faurilor de fier, cari 
pregătesc fiarele aratului, seu și așa, că:

Faur ferecă
Și desferecă,

și anume:

Două săptămâni ferecă 
Er două desferecă,

adecă: ninge și plouă, îngheță și desghtță1), 
e ger și căldură44^).

Fiind deci Februarie personificat ca 
un meșter faur, se nasce o legendă întregă 
despre munca ce o portă neobositul meș
ter în făurăria sa pentru înlănțuirea și des- 
lănțuirea gerului.

Dumineca Floriilor său Floriile, — 
cari după originea lor nu sunt, decât ve- 
ohile Floralia (sărbătorea fieiței Flora, din 
28 April — 3 MaiQ) ale Romanilor, dâr 
perpetuate sub forme mai corăspunfiătore 
și în biserica oreștină — poporul nostru 
simțind în urma tendinței sale de etimolo- 
gisare, legătura etimologică, ce esistă între

') Așa deră ferecă pământul în lanțurile 
gerului, și după aceea ârășl îl desferecă.

2) Marian, Sărbătorile la Români I, pg. 95. 

ele și flori, le numesce și Dumineca flori
lor-, er numirile aceste le esplică pe cale 
etiologică în diferite chipuri.

„Ea să numesce, după unii, Florii și 
Dumineca Floriilor său și Dumineca vlăstă- 
rilor de aceea, pentru-că poporul a îutem- 
pinat pe Domnul nostru Isus Christos, 
când a întrat ultima oră îd acâstă Dumi
necă, în Ierusalim, cu ramuri de finio, pre
cum și cu.flori.

După alții se numesce Dumineca flo
riilor de aoeea, pentru-că în acâstă fii se 
soot pretutindenea la tbte bisericile săl
cii, de se sfințesc, precum și pentru aceea, 
fiind-că, din diua aoesta începând înainte, 
înoep toți pomii și tote florile a înmuguri 
și a înflori.

Și ârășl după alții, pentru-că în acâstă 
di se umple ciubărașul cu florile, adecă cu 
fiertura soorței de pădureț, a sovîrvului și 
frunfielor de pădureț, cari servesc ca înflo
rire ouălor pentru PascI44*).

(Va urma.) Eicolae Sulică



Nr. 22-1900. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

Crisa monetară în Transvaal,
Se dice, oă Transvaalul se resimte de 

crisă monetară. Dela cutropirea lui Jameson 
nu s’a mai emis monedă în Transvaal, și 
funcționarii înalțl ai monetăriei au trebuit 
să mergă de atunci în răsboid. Funcțio
narii inferiori și lucrătorii nu sunt în stare 
să emită cantități mai mari de monede, 
căci nu mai sunt decât puține tipare, și 
cele comandate la Berlin n’au putut sosi 
din causa răsboiului. Burii însă nu se tem 
de o mare crisă financiară, căci bogăția na
turală a țării face, ca t<5te piețele să le 
deschidă un credit ilimitat, și tote opera
țiunile de plată se vor pută efectua în hâr
tie monedă. Mai curând esistă temeri, ca să 
nu se simtă mai târziu lipsa de merinde, 
în cas când furniturile s’ar opri dela gol
ful Delagoa. Der asta nu s’ar pută în
tâmpla, decât dăcă Englitera ar anexa ți
nutul portuges, ceea-ce ar avă de efect o 
intervenția a marilor puteri.

Mommsen despre Anglia.
„Berliner Tagblatt" publică o scrisore 

a renumitului istoriograf german Jfowmsen 
adresată unui Engles, care l’a rugat să-și 
dea părerea despre sentimentele, ce le nu
tresc Germanii față de Anglia In sorisorea 
sa Mommsen critică forte aspru Anglia. 
ț)ice, că simpatiile Germanilor față deEn- 
glesl s’au schimbat mult în cei 50 de ani 
din urmă. Pe timpul când Mommsen era 
tiuăr, Germanii priviau în Anglia țâra li
bertății și-a progresului, adl însă ilusiunea 
acesta s’a sdrobit. Mommsen dovedesce asta 
cu esemple istorice, apoi revine asupra res- 
boiului actual despre oare 4'ce următârele:

După cât cunosc eu toți Germanii 
sunt în inima lor pe partea Burilor. Asta 
nu pentru-că ar fi în mai deaprope înru
dire de sânge cu Burii, decât cu Englesii, 
ci parte pentru-că ura Englesilor e mare 
și ,a luat proporțiunl injustificabile, parte și 
pentru-că acest răsboiu nu este numai o 
nenorocire ca orl-care răsboiu, ci e și o 
infamia. Repețirea invasiunei tâlhărescl a 
lui Jamesson din partea guvernului engles 
— nu void să 4i° a poporului engles —, 
răsboiu șoptit de speculațiunea de bursă 
și de mine este o desvălire a depravării 
morale și politice a Angliei și o demas
care a incapacității ei militare. Dăcă mai 
este în EnglesI un picur de înțelepciune și 
iubire de patriă, ar trimite pe Chamberlain 
în Coventry, unde el și-ar țese mai departe 
•firul politicei sale de rudire și s’ar reda 
poporului torturat nu numai pacea, ei și 
deplina independență, la care are drept. 

;Asta ar fi o cale spre morală, carearstirpi 
și urmele orl-cărei înfrângeri militare.

SC! RILE DILEL
— 28 Ianuarie v.

Demonstrația „patriotică14 în Clușiu. 
Alaltăerl s’a făcut în Clușifl. o demonstra
ția „patriotică “, arangiată de farmaciștii 
dela facultatea medicală contra colegului 
lor român Iuliu Codarcea, fiiul protopopu
lui Codarcea din Turda. Tînărul român fu 
asediat de asiatioii demonstranți, cari cu 
strigări de „jos apărătorii șefului de ban
diți", au încercat să silăscă pe tînărul Co
darcea a da o deolarațiă, în care să-și re- 
vâce subscrierea din protestul tinerimei ro
mâne din Clușiu în afacerea Iancu. Tînă
rul Codarcea însă nefiind dispus a urma 
cererei demonstranților, aceștia au arangiat 
un adevărat scandal eoDtra lui insultându 1 
și strigându-i să părăsăscă sala. Tocmai 
atunci intra asistentul în sală; el vă4end 
gălăgia a provocat pe demonstranți să fiă 
pe pace. Dăr ei totuși nu s’au stîmpărat. 
Asistentul vă4end, oă n’o pote scote la 
■capăt cu turburătorii, s’a dus să chieme pe 
reotor. In timpul acesta demonstranții, fo- 
losindu-se de absența asistentului, au for
țat pe tînărul Codarcea să părăsăsoă sala 
între huiduirile și batjocurile „colegilor" 
săi. — Minunat testimoniu de cultură și 
bună crescere a acestor nobile mlădițe ji- 
dano-maghiare !

Pentru masa studenților dela șcâ- 
lele medii și superiors din Brașov au îutrat 
următorele eontribuiri:

1) Pe lista Nr. 122 (colectant d-1 
Pavel Beșa catechet și învățător în Borgo- 
Prund) au întrat ou totul 9 cor. 60 bani, 
și anume: Teod. Vrășmaș paroch 2 cor., 
Iac. Onea dir. școl. 60 bani, I. Dologa 1 
cor., Eliseu Dan 1 cor., Eugenia Greavu 
învățătore 2 cor. (an de an), Pavel Beșa 
catechet .5 cor. (an de an).

2) D-1 Nioolae Chiorniță din Cuciu- 
lata a trimis 10 cortine pentru masa stud, 
din incidentul morții neașteptate a vărului 
său Virgil Popea.

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

Scolele societății pentru învățătura 
poporului român din BucurescI au serbat 
Lunia trecută cu o deosebită solemnitate 
aniversarea unirii principatelor. Serbarea s’a 
început cu o mică cuvântare a d-lui P. 
Gârboviceanu directorul școlelor, care a 
arătat importanța pentru noi Românii a 
4ilei de 24 Ianuarie și frumosa intențiune 
a acelora, cari au regulamentat ca acâstă 
4i să fiă o sărbătâre școlară. După oetirea 
procesului verbal încheiat cu oeasia ale
gerii lui Cuza ca domn în ambele princi
pate, d-1 director, declarând serbarea des
chisă, urmâză esecutărl de bucăți musicale, 
instrumentare, eserciții gimnastice și poesii 
patriotice alese pentru importanța dil01 ȘÎ 
recitate de elevii școlelor societății. Cu 
acâstă ocasiune d-1 profesor Gh. I. Chelarul 
a ținut o prea frumosă și mișcătore con
ferință în care a arătat cum s’a făcut liv
rea și marele folos câștigat de românism 
prin acesta. Au luat parte la sărbare cor
pul profesoral d-nii Gh. Misail vice-preșs- 
dintele societății Al. Miclescu casierul so
cietății, Dr. Dragomir Dumitrescu, Păr. Na- 
zarie directorul seminarului central, Dr. Do- 
brescu revisorul școlar al Capitalei, elevii 
seminarului central, părinții elevilor din 
clasele primare, și un număros public 
din oraș.

Bal la curtea din Viena. Luni săra 
s’a dat la curtea din Viena. un bal, la oare 
afară de personele curții, numai puțini in
vitați au luat parte. A participat și mo- 
narchnl, purtând uniforma regimentului său 
de ulanl. A bătut la ochi, oă archiduoesa 
Stefania n’a luat parte la bal. Se dice, că 
archiduoesa e bolnavă de influenza. Dansul 
a fost deschis de archiduoesa Maria Anun- 
ciata ou contele Petru Szekenyi. Erau de 
față și ambasadorii, cu cari monarchul a 
convorbit mult.

Serbările italo-române din Iași D-1i 
profesor universitar V. A. Urechiă, invitat 
să iea parte la sărbările italo-române din 
Iași, arangiate de studențl în onărea fru- 
mâsei și frățescei primiri a delegației ro
mâne la Roma cu ooasiunea congresului 
orientalist de astă tomnă, a adresat stu
denților o scrisore deschisă. In aoâstă scri- 
sore d-1 Urechiă, după, ce mulțumesce pen
tru ondrea, ce i-s’a făout de studențl, ce
rând conoursul d-sale la aceste festivități 
îi sfătuesce, ca să amâne serbarea pănă la 
primăvâră, deorece acum în t’mpul iernei 
nu vor pute sosi delegați din țările latine, 
ca astfel să se ridice nivelul acestor festi
vități de înfrățire latină. în încheere d-1 
Ureche asigură pe studențl, că chiar dâcă 
serbarea se va ține la 1 Februarie, d-sa 
le va da concursul.

Adunare de alegători în Câmpulung 
Din Câmpulung i-se comunică „Patriei", că 
deputatul Dr. George Popovici a decis ou 
consimțământul alegătorilor, ca Mersuri în 
14 Februarie n. a. c. să țină o adunare 
mare de alegători în Câmpulung. — De
putatul Dr. Popovici, care de present se 
află în Câmpulung, a primit acolo depu- 
tațiunl din comunele Vama, Sadova, Fundul- 
Moldovei și Pojorîta, cari au cerut sfatul 
și sprijinul lui în afaceri comunale. D l Dr. 
Popovici a visitat mai multe sate din dis
trict, înformându-se personal asupra stărilor 
de lucruri din acele comune.

„Peninsula Balcanică." In BucurescI 
a reapărut fliarul „Peninsula Balcanică11, sub 
direcția d-lor profesori St. Mihăileanu și 
Dr. M. Brândză. Organul acesta îșl pro

pune următârele: „Fidelitatea neclintită 
cătră așe4ămintele actuale ale Turciei. Des- 
voltarea culturală a Armânilor și întărirea 
lor în sentiment de naționalitate, care va 
faoe dintr’ânșii un tot distinct, de ceilalți 
creștini de alt neam. Strîngerea relațiunilor 
de prietiniă cu rassa domnitore, de care ne 
lâgă atâtea interese și mai presus de tot 
interesul propriei nostre esistențe."

Parastas în Putna. In 4’*ua  de sf. 
Stefau s’a celebrat în mănăstirea Putna o 
liturgiă în sobor și un parastas pentru fe
ricitul ctitor al acelei mănăstiri, Voevodul 
Stefan cel mare, Domnul țării moldovenescl.

Primatele Vaszary va merge la 
Roma în a doua jumătate a lunei Aprilie, 
ea să oonducă pe peregrinii maghiari ca
tolici înaintea Papei.

Grevele minerilor din Boemia con
tinuă. In Schiau numărul greviștilor s’a 
urcat; în minele din cercul Ostrau-karwin 
situația e c.a și în 4ilelQ trecute. In unele 
mine muncitorii au reluat lucrul, cu tote 
acestea lipsa de cărbuni e fârte mare.

Din Brăila se anunță: Frații Rally, 
cărora după cum se soie li-se secvestrase 
averea, în urma unei cereri de declarări în 
faliment au obținut un aranjament cu 
creditorii. In urma aoestora, desigilându-se 
palatul Rally din Brăila, Clubul regal și 
teatrul, care se aflau în acel palat, s’a re
deschis.

Arestarea unei bande de înșelă- 
tori. In șoseaua Vitan, la Nr. 19 (BucurescI), 
locuesc doi țigani, Enache Nicolae și Iancu 
Marin, cari de vreme îndelungată înșelă 
pe cei naivi, luându-le banii, pentru ca din- 
tr’un leu să facă doi lei. Cea din urmă 
victimă a acestor escroiol, a fost un câr- 
ciumar Panait Ionescu din comuna Popești, 
cu care a că4ut la învoială, ca să-i îndoâscă 
suma de 660 de lei. Der țiganii s’au pre
făcut, că aruncă banii într’o olă cu plumb 
topit și pe urmă au 4is, °â s’a stricat com- 
posiția, cerând alțl bani. Panait ionescu, 
înțelegând, că a fost tras pe sfâră, veni la 
polițiă și destăinui cașul. D-1 comisar Cor- 
buleanu, dela serviciul siguranței, se duse 
la Nr. 19 din șoseaua Vitan și aresta pe 
cei doi țigani. Țiganii au mărturisit faptul. 
Ancheta continuă.

Pădurile statului român. După o 
statistică, întocmită de serviciul silvio, sta
tul posedă 1122 de păduri, din cari 725 
esploatate și 397 neesploatate; suprafața 
totală a acestor păduri este de 1,085,033 
hectare. Pădurile esploatate au produs în 
deceniul 1889 — 1899 un venit total de 
39,685,912 lei.

Orz și ovâs pentru sfimințe. Ca
mera română a discutat în secțiuni proiec
tul de lege pentru cumpărarea orzului și 
ovăsului, ce se va împărți țăranilor pentru 
sămință. Acest proiect de lege presentat 
de ministeriul domeniilor Fleva, dispune 
între altele: Guvernul este autorisat a-șl 
procura de urgență, prin lieitațiă sâu oferte, 
orzul sâu ovăsul necesar pentru semințe în 
regiunile bântuite de secetă, acâsta pănă 
la concurența sumei de două milione lei. 
Valârea acestor produote, socotită după 
prețul resultat la licitație, va fi plătită în 
timp de doi ani, ou începere dela 15 Oc- 
tomvre 1900, în opt rate trimestriale egale. 
In acest scop se va înscrie fondul neoesar 
la cheltuell în budgetul general al statului 
pe trei ani viitori, cu începere din anul 
1900—1903. — Sătenii, cari vor fi primit 
orz său ovăs p-ntru semințe vor fi obligați 
a restitui valorea acestor produc-te, ou pro
centul cuvenit, în rate trimestriale și în 
timp de doi ani, începând dela 1 Iulie 
1900.

Mine de cărbuni. La moșia d-lui 
Fridman, din Dealul Lung, jud. R.-Sărat, 
s’au descoperit bogate mine de cărbuni. 
Inginerii, oarl au făcut sondagiu, au găsit 
straturi forte grose de cărbuni. D. Fridman 
e pe oale de a întră în tratări cu o socie
tate englesă pentru explotarea acestor mine.

Predici. Poimâne (Duminecă în 30 
Ianuarie v.) va predica în Biserica sf. Ni
colae din Schelă părintele Dr. Vasilie 
Saftu.

Versare de sânge din fanatism. 
Din Amsterdam se anunță : In comuna Alt- 
forst o sectă religionară a comis o crimă 
oribilă, ce face să se reamintâscă timpurile 
evului mediu. Un individ ou numele Schers, 
membru al numitei secte, a auflit pe la 
miedul nopții, că sub ferâstra lui două fete 
cântă psalmi.j La semnul acesta Schers șl-a 
adus servitorul in odaiă, i-a tăiat oapul și 
brațele și după aoâsta au întrat acolo alțl 
20 sectari și și-au spălat manile în sângele 
celui ucis; au început apoi secante psalmi 
și au dat foc casei. Tocmai atunci sosiră 
polițiștii, cari au încunj urat casa și au prins 
pe fanaticii sectari.

Sâăsfiaad.
Năseud, 4 Faur 1900.

On. D-le Redactor! După cum ați 
luat cunoscință și din invitarea, ce Vi s’a 
trimis la timp, corul didactic al școlei fun- 
daționall elementare din Năseud, cu con
oursul câtor-va onorațiorl din loo, șl-a pro
pus a arangia o petrecere cu joc pentru copii, 
al căreia venit să formeze un fbnd pentru 
ajutorarea copiilor săraci: cu cărți, reohi- 
site de scris, vestminte etc. dela susnumita 
școlă fundațională.

ErI, 3 Faur, în spațiosa sală de gim
nastică a gimnasiului superior a decurs 
acestă petrecere „de copii", al căreia suc
ces moral și materia) a întrecut prevederile 
tuturora.

încă de cu sâră, pe la ârele 5, inte
ligența din Năsăud și jur a început rând 
pe rând a-se aduua, astfel că pe la ârele 6, 
spațiosa sală era înțesată de public numă
ros. Tote familiile din Năsăud, tote bran
șele, au ținut să-și aibă representantul lor 
la acestă petrecere, dată într’un scop atât 
de nobil: ajutorarea copiilor săraci a unei 
școle române.

Inima îtl orescea de bucuriă, când 
vedeai alături de copilașii miel de școlă, 
în haine albe ca de ânger, pe părinții lor, 
privindu-i cu dragoste și delectându-se ou 
lacremile în ochi, er alături de d-șorele 
mici de școlă, d-șorele mai mărișore. . .., 
drăgălașe și surl4ătâre, asupra cărora ochii 
copiilor mari... ținteau neîntrerupt.

Și nu mai era acestă petrecere o pe
trecere de rând, ci o manifestare spontană 
a simțământului de caritate și a dragostei 
de neam și de legea nâstră strămoșâscă.

Corul învățătoreso al școlei normale 
din Năsăud pâte fi mândru și âreșlcum 
măgulit în sufletul seu, că publicul român 
din district, soiind să aprețieze îndeajuns 
munca și activitatea ce desvoltă aoest corp 
pe terenul cultural-național, s’a grăbit a-șl 
da obolul său, sprijinind bunele lui nisuințe 
și promovând astfel interesele unui vechiu 
institut de cultură românâscă.

In sera petrecerei au inours la cassă 
ItiO jior., âr de-atunci în conținu sosesc 
oferte benevole în scopul măreț indicat mai 
sus, dovadă acâsta, cât preț, cât pond-se 
pune și cu cât interes urmăresce publicul 
înaintarea și înflorirea acestei școle cen
trale, care are menirea a scote bine pre
gătită tinerimea, avangarda gimnasiului din 
Năsăud.

Fiă acâsta pentru corporațiunea în- 
vățătorescă a școlei aoesteia un îndemn 
tot mai mult, să-și îndeplinâseă cu con- 
sciențiositate și demnitate, — ca și pănă 
acuma, greaua, dâr sublima sa misiune de 
educatore și instructore a tinerelor gene- 
rațiunl.

Unul din cei de față.

ULTIMA miu.
Londra, 8 Februarie. Din Spear- 

mans-Kamp i-se anunță Agenției „Reu
ter", că Marți diminâța li-a succes 
Englesilor să cuprindă doue coline, 
pe cari le susțin. încercările Burilor 
de a le reocupa, au fost zădărnicite. 
In luptele acestea Englesii au pier
dut 260 de bmeni.

Proprietar: Dr. Aure/ fâureșianu. 
Redactor responsabil: Bregoriu Maior.
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QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se aSSâ de vemlare 3a
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au intrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte <țile 
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 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). Fewtfe- 
torii primesc rabatul cuvenit.

„BUNA“ însoțire de credit și depuneri în Feleacul săsesc.
C ON VOGA RE

Domnii membrii ai însoțirii de credit și depuneri „BUN At£ se invită conform § 33 din statute la a

IR Adunare generală Ordinară
care se va ține în Feleacul săsesc la 4 Martie n. a. C. la 10 bre a. m. în sediul însoțirii pe lângă următorul

ZEP r o g*  r a. m. :
1. Raportul direcțiunii și comitetului de inspecțiune.
2. Decisiune asupra corupturilor anuale și asupra împărțirii profitului curat, precum și darea abBolutorului.
3. Alegerea seu eventual realegerea casarului pe un ciclu nou de 3 ani conform § 40 din statutele însoțirii.
4. Exmiterea alor 2 membrii pentru verificarea procesului verbal al acestei adunări.
5. Eventuale propuneri.

S-a foMîcsaa sâ'm 'îFâeîsa.

Din 8 Februarie 1900.

Sânta ung. de aur 4% 98.90
Henta de eorbne ung. 4%. . . . 94.2b
Imyr. oăik fer. ung. în aur 42/2°/0. 100,75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/î°/(). 99.70
Oblig, căi.1. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.70 
Boanrf rurale oro&te-slavono , . . 94.— 
Impr. ung. ou premii ..... 162.50 
Leșuri pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.— 
Renta de argint austr. ..... 99.90 
Renta de hârtie austr. ..... 99.85
Beata de aur austr...................................99.20
Losurl din 1360. ....... 138.—
Aații de-ale Bâncei austro-ungară . 127.60
Aoții de-ale Băucei ung. de credit. 189.50
Acții de-ale Băneai austr. de credit. 237 85
Kapoleondorl ....... 19 24
Mărci imperiale germane ■. . . 118.10
London vista .*....  . 242.20
Paris vista..................................... 96.20
Bente de eorâne austr. 4% . . • 99.50
Note italiene.........................  89.80

Feleacul săsesc la 31 Decembre 1S99. Kelt: Szâszfellak 1899 December hb 31-en.

Din ședința direcțiunei „Bunatt însoțire de credit și depuneri, ținută în Feleacul săsesc la 4 Fe-
bruarie 1900. Direcțiunea.

Contul Bilanțului cu 31 Decembre 1899, •Rra- Merleg szâmla 1899 December ho 31-en.
ACTIVA. — VAGYON. corone fii. PASIVA. — TEHER. corone fii.

cor.-fii. cor-fii.
1. Cassa în numerar — Penztâri kbzlet 60 66 1. Părți speculative solvite—Befizetett
2. Camb’i de bancă — Bank vâltok . . 11434 uzletreszek................................ 4615 86
3. împrumute pe obligațiuni — Kbt 2. Depuneri: — Betetek :

veny kblcson . ........................... 2660 a) de-ale fondului de reservă —
4. Mobiliarul — Felszerelbs . . . . 211.56 Tr rtalek alap............................. 192.80

după amortisare de 20°/0—leirâs utân 52 88 158 68 Z>) de-ale fondului cultural — Mii-
5. Spese de fondare — Alapitâsi-kblt- velodbsi alap.....................................12.30

sbgek .... x ..................... 263.56 c) de-ale privațflor— Magânbetetek 224512 2450 22
după amortisare de 20°/0—leirâs utân 87.86 175 70 3. Creditori — Hitelezbk .... 6980

• 4, Profit curat — Tiszta nyereseg . 442 96
14489 04 1 _ .... 14489 04

Contul. Profite și perdetâ. — ly eres eg es veszteseg-szamla
EȘJTE — KIADĂS. corone fii. VENITE. - BEVilTEL. corone fii.

cor—fii. cor.-fii.
1. Interese: la împrumute — kolcsbn 1. Interese la obligațiuni și cambii

utan kamatok................................ 544.60 de bancă escomtate — Kamatok
2. Interese capitaiisate la depuneri — a kotvenyek es leszâmitolt bank

Tokoaitett takarbk beteti kamatok 87.52 vâltok utân.....................................  1078.82
3. Interese la depuneri ridicate — Feb 2. Interese de întârefiere — Kese-

vett takarek betbti kamatok . . 18 02 650 14 delmi kamatok..................... 25.74 1104 56
4. Amortisare din mobiliar 20°/0 — 3. Provision! și taxe de înscriere —

leltâri leirâs..................................... 52.88 1 Intalekok es beiratâsi dijak . . 309 88
5. Amortisare din spesele de fondare 4. Diverse — Kuloafelek .... 88 50

2O°/0 — Alapitbsi kbltseges leirâsa 87.86 140 74
6. Contribuțiunl erariale și comunale —

ASlami es kozsbge adb .... 93.52
7. Contribuțiunl la interese de depuneri

capitaiisate — Tokesitett takarek
betbti kamatok utân adb . . . 10.04

8. Contribuțiunl la interese de depu- X.
nerl ridicate — Felvett takaiek be-
teti kamatok utâni adb . . . . 1.76 105 32

9. Spese diverse — Kulonfble kiadăsok 163 78
10. Profit curat — Tiszta nyeresbg 442 96 \

1502 94 1502 94

Cursul țjăeîeî Brașow.

Din 9 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Dump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lrie turcesol Cump. 
Soris. fonc. Albina 5%

18.65 Vend. 18.70
18.20 Vend. 18.30
19.16 Vend. 19 22
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend. 2.55

110 — Vend. —.—
21 70 Vend. —.—
101.- V»nd. 102. -

Michail Bac^u, Todoran Stefan,
președinte — elnok oassar—peuztârnok

Membrii în direcțiune:
loan Morariu m. p., Dimitrie Mercan m. p., Aurel JELatos m. p, Simion Moldovan m. p.,

Subsemnatul comitet de revisiune esamiaând conturile presente le-am aflat în deplină regulă. —
Az alolirott felugyelo bizottsâg megvizsgâlvân a jel’en szâmlâkat teljesen rendbe talâltatott. 

Feleacul săsesc la 27 Ianuarie U00. Kelt: Szâszfellak 1900 Ianuarius hb 27-en.

Augustin Cheresteș m. p., loan Grecu m. p., Francisc Brad m. p.,
Sz. 53—1900.

vegrh. ez.

Ărveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsâgi vegrehajto az 183! bvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kbzhirre teszi, hogy a Nagy Beczkereki kir. torveuy- 
szek 1900 bvi 43 szâmu vegzese kbvetkezteban Dr. Vulknn Matyas 
ugyvbd âltal kepviselt Oana Ilie javâra Oana Jakob ellen 300 frt. s 
jâr. erejeig 1900 epi jânuâr hfi 20 ân foganatositott vegrehajtâs alkal- 
mâval leloglalt bs 648 frt. 75 krra becsu.lt hivalok, lovak, hâzi buto- 
rok, es egyebbol âllo ingbsâgok, nyilvănos ârveresen eladatnak.

Mely ârveresnek a Sârkanyi kir. jârâsbirbsâg 1899. evi V 46/G sz. 
vegzese folytân 300 frt. — kr. tbkekbvetelbs, ennek 1899. evi februâr

hb 4-ik napjâtbl jâro 6% kamatai es eddîg osszesen 194 korona — filer. - 
ban birbilag mâr megâllapitott kbltsegek erejeig Paro kozseg hâzânâl 
leendb foganatositâsa czeljâbol hatâridbu.1 1900. evi Februar ho 16-ik nap- 
jănak d. U. 3 oraja kituzetik es ahhoz a venni szândbkozbk oly megje- 
gyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok az 1881. evi LX. 
t.-cz. 107. es 108. § sa ertelmbben keszpenzfizetes meilett, a legtobbet. 
igerbuek becsâron aiul is el fognak adatni.

A tbrvenyes hatâridb a hirdetmenynek a birbsâg tâblâjân tbrtbat 
kifuggeszteset kbvetb naptbl szâmittat’k.

Hoit Sârkâuy 1900 bvi Februâr irb 5 napjân.
Gâmentzy Jănos

852.1 — 1 kir. birosâgi vegrehajtd;

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

becsu.lt

