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Enunciațîunile Bui Szell
i.

Am dat în numerul trecut o 
schiță palidă, după informațiunile 
primite în ultima oră despre cuprin
sul și spiritul vorbirii de mult anun
țate a ministrului-președinte Szell în 
cestiunea naționalităților. Astăzi ce
titorii noștri pot ceti mai jos totă 
vorbirea acesta, ce o redăm parte 
în estras, parte din cu vent în cu
vânt, și vor fi jdeci în posițiune de 
a-șî forma înși-șî o judecată asu
pra ei.

De-ocamdată acest discurs ior- 
meză obiectul admirațiunei clubului 
liberal maghiar, care n’a întârziat a 
face d-lui Szell o ovațiurie forte căl- 
durosă pentru el. în conferența clu
bului. Insu-șî contele Apponyi a pro
pus se se aducă recunoscință și mul
țumire ministrului-președinte pentru 
vorbirea „pătrunsa de cel mai căl
duros patriotism și cea mai adâncă 
înțelepciune41, în care acesta a des
fășurat înaintea camerei „principiile 
fundamentale ale politicei naționale 
maghiare, ce sunt a-se urma relativ 
la cestiunea naționalităților14. Prin- 
tr’asta s’a imprimat așa cjicând proba 
valârei discursului din ceștiune și 
ni-s’a înfățișat adevăratul înțeles și 
caracter al enunciațiunilor ministru
lui-președinte.

Prin acesta probă se învederâză 
încă și mai mult, decât prin însu-și 
cuprinsul vorbirei, că d-1 Szell în rea
litate n’a discutat cestiunea naționa
lităților și modul ei de resolvare even
tual, ci s’a ocupat de principiile fun
damentale ale politicei naționale ma
ghiare și de modul cum crede că 
trebue se fie aplicate acestea față 
cu naționalitățile nemaghiare, a că
ror desvoltare se pune în calea va- 
Jiditărli acelor principii.

Cu alte cuvinte, espunerile d-lui 
Szell nu sunt decât nisce puncte de 
directivă date Maghiarilor pentru 
tactica lor politică în raporturile cu 

naționalitățile. Nimic din aceste es- 
punerl nu se îndrepteză la adresa 
naționalităților, decât numai indi
rect, în mod negativ, arătându-se 
ceea-ce nu le pote concede politica' 
națională maghiară.

Nu înțelegem așa-der, pe ce 
basă și cu ce noimă partida guver
namentală maghiară a decis se ti- 
părâscă discursul ministrului preșe
dinte și în limba germană, română, 
slovacă și sârbescă, pentru-ca membri 
partidei se o distribue în cercurile 
lor electorale. Scopul lor nu e înse 
greu de ghîcit. Dâr, repețim, nu pu
tem pricepe cum acești șoviniștî din 
clubul liberal pot fi atât de naivi 
se credă, că prin un astiel de discurs, în 
care se arată din fir în per, că, după 
principiile fundamentale ale politicei 
naționale maghiare, naționalitățile 
n’au de-ase aștepta decât la urmăriri 
și asupriri, îndată ce se tractâză de 
libera lor desvoltare națională, s’ar 
putâ face propagandă între Români, 
Slovaci, Sași, Sârbi etc.

Vorbirea de față a d-lui Szell 
are, în raport cu vorbirile de felul 
acesta ținute de predecesorii săi, 
însușirea deosebită, că prin enume
rarea și aprețiarea forte multor 
cașuri speciale de natură diferită, 
demonstreză ad oculos, cu esemple 
neîndoiose, direcțiunea și intențiu- 
nile politicei naționale maghiare.

D-1 Szell vorbesce de sus din 
Olimp mai categoric și mai lămurit, 
decât au vorbit vre-odată Col o man 
Tisza și discipulul seu br. Banffy 
despre modul de tractare cu națio
nalitățile, căci mierea, în care în- 
moie sîmburele amar, nu pote amăgi 
pe nici un om cu mintea întrâgă.

De aceea aflăm de lipsă a-ne 
ocupa mai cu de-ameruntul și de es
punerile de caracter real și de tra
sele, ce și după părerea foilor ma
ghiare oposiționale, le conține vor
birea d-lui Szell.

Protestul Sinodului din Blașiu 
în cestiunea autonomiei. Seim, că si
nodul archidiecesan de astă tomnă întrunit 
în Blașiîi, între alte hotărîrl a decis de a 
Înainta un protest „la locurile competente14 
în contra operatului comisiunei de 27 a 
congresului catolic unguresc, în care se 
cuprind încercările, ce s’au făcut și se fac 
de a contopi provincia metropolitană unită 
română de Alba-Iulia și Făgăraș în orga
nismul autonomie al bisericei romano-cato- 
lice din Ungaria. Acest protest, forte im
portant, îl vedem publicat ac}l în întregul 
său în foia bisericâscă „Unirea14. El constă 
din șepte-spre-dece puncte, în cari se des-: 
fășură în mod clar și hotărît tote momen
tele gravaminale ale sinodului din causa 
absolutei nerespectărl a autonomiei și in
dependenței bisericei române unite la com
punerea operatului comisiunei de 27 a 
congresului unguresc. Protestul acesta îl 
vom publica și noi în întregul său.

Amânarea congresului pentru 
autonomia. Alaltaerl Sâmbătă a fost 
mare mișcare în sînul membrilor congre
sului romano-catolicilor unguri. S’a făcut 
adecă votarea, după-ce s’a încheiat desba- 
terea generală. Marea majoritate a congre
sului a primit proiectul majorității comisi
unei de 27, ca basă pentru desbaterea spe
cială. C’o mică majoritate, congresul a decis 
și aceea, ca înainte de a-se procede la des
baterea pe paragrafi, să se urmeze tratări 
cu guvernul, așa oum a propus^Horanszky, 
âr pănă la încheierea tratărilor, congresul 
să fiă amânat. S’a primit însă tot odată și 
modificarea lui Saghy, după care să nu se 
dea comisiunei de 27 numai proiectul ma
jorității, ci și al minorității, precum 
și amandamentul-adaus al lui Zichy, ca co- 
misiunea de 27 să fiă cu considerare și la 
propunerile principiare ivite în decursul 
desbaterei.

Renta în camera română.
Bucuresci, 29 Ian. st. v.

Precum V’am anunțat, Camera, la 
propunerea d-lui ministru de finanțe Take 
Ionescu, a decis să ia în discusiune proiec

tul de lege pentru capitalisarea rentei șed- 
lelor române din Brașov în ședința de eri, 
Vineri. Acâsta s’a și întâmplat.

încă din cjiua, când a fost presentat 
Camerei mai întâifl proiectul de lege amin
tit s’a anunțat furtuna, oe fatalmente a 
trebuit să se deslănțuâscă și din acest in
cident, ca o urmare a tristelor certe vechi 
dintre liberali și conservatori. Nici cestiu
nea rentei n’a putut să-și găsâscă definitiva 
ei resolvare, fără ca să se reînoâscă discu- 
siunile pasionate pe tema cestiunei națio
nale.

Dâr nu voiti mai face contemplațiuni 
zadarnice asupra acestei reaparițiunl a du- 
reroselor fenomene din trecut, ci mă voiti 
mărgini a Vă schița pe scurt mersul dis- 
cusiunei în ședințele camerei de eri și de 
astăcll, discusiune, ce s’a terminat, firesce, 
cu primirea proiectului.

Doi vorbitori, unul al oposiției libe
rale sturdziste și altul din sînul majorității, 
au ținut eri disoursurile cele mai remarca
bile. D-1 Ionel Brătianu (contra) și rapor
torul, d-1 Barbu Delavrancea (pro).

D-1 Ionel Brătianu, care a luat cu
vântul cel dintâiii după cetirea raportului 
și a proiectului de lege, a făcut în cea mai 
mare parte a discursului său apărarea d-lui 
Dimitrie Sturdza în contra acusațiunilor, 
ce i-s’au adus de oătră oposițiă în afacerea 
rentei școlelor din Brașov pe când se afla 
încă la putere. Reînoesoe tâte afirmările, 
oe s’au adus și se aduc din partea d-lui 
Sturdza însu-șl pentru apărarea procederei 
acestuia. In ce privesoe soluțiunea dată 
cestiunei rentei, 4106) că nu prosentă des
tule garanții și că e prejudițios intereselor 
șcâlelor române.

Afirmă mai departe, întră protestările 
sgomotose ale majorității camerei, că totă 
cestiunea rentei n’a fost, decât o agitațiă 
întreprinsă de oonservatorl pentru a răs
turna guvernul liberal; cestiunea națională 
li-a servit ca armă de partid. Termină 
dicând, că partidul liberal a voit să ștârgă 
tâte paginele gloriose ale țării datorite 
înțelepciunei partidului liberal.

D-1 G. Dobrescu, la acusarea . d-lui 
Brătianu, representantul partidului liberal, 
oă conservatorii au speculat cestiunea na-

FOILETONUL „GAZ. TRANS44.

(11)

Din etiologia poporală română.
— Urmare. —

Dintre legendele etiologioe române 
referitore la întemeierea diferitelor orașe 
amintesc legendele întemeierii Bucurescilor 
și a Cetății de Floci.

Cetatea de Floci, cetate veche, ale că
rei ruinl se văd și afli la gura Ialomiței 
lângă satul Piua-Petrii (județul Ialomița) 
asemenea îșl datoresce numele unui proces 
de etimologisare poporală. Numele original 
al orașului a fost tătăresoul Iflolc,, oare în 
gura etimologisătâre a Românului s’a prefă
cut în Cetate de Floci, er acâstă formă ro- 
mânisată a orașului etiologia poporală ro
mână și-o esplică așa, că fiind orașul în 
trecut una din cele mai însemnate piețe 
ale țării și centru al comerciului de lână, 
numirea încă și-a primit’o tocmai dela ma
rea cantitate de lână (floci), care se desfăoea 
acolo.*)

*) Provianu, Diet, geogr. al județului Ialo
mița, Tergoviște, 1897.

începutul orașului Bucuresd încă se 
pierde în lumea legendelor poporale. Etio
logia poporală română admite drept înte
meietor al orașului pe vechiul păstor Bucur, 
âr a doua tradițiune etiologică considerată 
de o seriă întrâgă de istorici (Fotino, Bo- 
liac, Cogălniceanu etc.) drept fapt istoric 
incontestabil, susține, că Mircea cel Bătrân, 
fiul lui Radu II Basarab Negru, după o 
strălucită învingere reportată asupra sulta
nului Baiazid, a zidit o cetate, pe care în 
marea sa bucuria a numit’o București.*')

*
Afară de narațiuni, etiologia poporală 

română cunosce și credințe, superstițiuni, obi
ceiuri etiologice. Acestea din urmă sunt de 
regulă urmarea nemijlocită a prooesului de 
etimologisare poporală, prin cari treo dife
ritele forme limbistice.**  *))

O superstițiune etiologioă fdrte ca
racteristică avem în credința poporului 
nostru, că buruiana, cunoscută sub numele 

de erba fărălor, e în stare să sfărîme tote 
zăvârele și gratiile de fer. fită procesul de 
etim. pop., oare a dat nascere acestei su- 
perstițiunl.

Erba fârălor, ca numire, îșl are ana
logiile sale în formațiuni botanioe, ca: 
ârba boilor, ârba brâștelor, erba feciorilor, 
ârba oânelui, ârba oăpriorei eto., deci în
țelesul său original a‘fost pur și simplu: 
ârba sălbătăoiunilor, ârba animalelor sălba
tice. Lexiconul de Buda o amintesce și o 
identifiă ou „ochiul boului14 (Buphtalmum, 
Rindsaug.)

Limba românâscă mai dispune încă 
de un substantiv homonim: fâre, în sens 
de lanțuri de fier, cătușe.

Poporului i-a fost forte ușor să con
funde aceste două homonime: și așa s’a 
întâmplat, că numirea de ârba fârălor in- 
terpretând’o oa ârba cătușelor de fer, în 
urma aoestui compromis de etim. pop., pe 
lângă numele original, a mai creat forma 
secundară: „ârba ferului1**).  Voind apoi să 

motiveze acâstă nouă numire, a născocit 
credința etiologică,, că ârba aoesta are pu
terea magioă de a sfărîma și desfaoe totul, 
fiă chiar gratii de fer. Etă oum se esprimă 
în punctul acesta poesia poporală:

El cu ărba cea de fer 
Atingea gratii de fer 
Gratiile, ca de foc 
Să topiau t6te pe loc.

(Alexandri pg. 142.)

Numai grațiă aoestei etimologisărl 
etiologice a ajuns „ârba ferălor" să se iden
tifice cu „Verbena14 (Eisenkraut)

E cunoscută sărbătorea băbâsoă, 4iua 
sf. Foca (22 Iunie). După oredința popo
rului nostru, sf. Fooa, alăturea cu sf. Ilie, 
e unul din cei mai arțăgoșl sfinți; el e 
sfântul cel rău de foc, care trăsnesce sâu 
arde pe cei ce cutâză să-i profaneze prin 
lucru 4iua-i consacrată. E evident, că aici 
avem de-a face cu o a doua superstițiune 
etiologică a poporului nostru. In numele 
martirului Foca i-a sunat Românului cu
vântul foc; de aici în alte părți și credința, 
că tot creștinul trebue să se ferâscă de foc 
în 4iua de sf. Foca, deși scientifice și is- 
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țională, răspunde, că. un singur om a făcut 
din acestă cestiune armă de partid și aoel 
om este d-1 Dimitrie Sturdza.

D-1 N. Săveanu apără pe d-1 Dim. 
Sturdza. Nu este mulțumit ou soluțiunea 
dată afaeerei rentei. Aousă partidul conser
vator de duplicitate în cestiunea națională.

D-1 Barbu-Delavrancea, raportor, luând 
cuvântul, oritică scola sturdzistă, care, d’00) 
desfășură, o cutezanță fără margini; critică 
campania, ce ea a întreprins’o contra d-lui 
Take lonescu după interpelarea acestuia în 
cestiunea rentei scălelor, oritică în fine 
atitudinea d-lui Dim. Sturdza, pe care, dice 
l’a urmat la început cu însuflețire în oes- 
tiunea națională, dâr de când cu discursul 
acestuia dela Orfeu i-a tăiat tot creditul. 
Trece în revistă tot ce a întreprins d-1 
Sturdza în cestiunea națională pe când era 
în oposițiă și pe când era la guvern. Când 
d-1 Sturdza a venit la guvern, cjice, s’a pus 
într’o astfel de situațiă, încât n’a mai 
putut plăti nici un ban școlelor din Brașov. 
Dovadă, că guvernul Aurelian, ce a urmat 
după Sturdza, a dat renta, âr acesta re
venind la guvern erășl a refusat’o și că nu 
putea altfel, deoreoe însu șl să făcuse dela
torul în cestiunea rentei.

Trecând la proiectul de lege, dice, că 
oestiunea a fost bine resolvală; dovadă, că 
diarele oposiționale maghiare atacă vehe
ment guvernul unguresc, că a adoptat’o 
In fine se ridică erășl în contra scolei 
sturdziste esclamând: „Faceți istoriă cu 
patimă, asta vi-e scola! Va veni însă is
toria imparțială, care ne va răsbuna. Când 
vom deschide paginile ei vom găsi acolo, 
unde se va vorbi de acești omeni, nu o 
flâre uscată pusă de o mână gingașă, ci 
nisce capete de musce strivite0.

Cu discursul d-lui Delavrancea, care 
a fost sgomotos aplaudat de majoritate, 
s’a încheiat ședința de erl.

In ședința de afli (Sâmbătă) s’a con
tinuat discuția asupra rentei școlelor din 
Brașov.

D-1 Nicorescu nu e mulțumit, cum s’a 
resolvat afacerea rentei și <Șie©, că rău au 
făcut atât liberalii, cât și conservatorii, că 
au agitat cestiunea națională unii în con
tra altora.

Ministrul de esterne I Lahovari arată, 
că soluțiunea aflată de guvern este favora
bilă intereselor naționale ; arată amănunțit 
modul, cum s’a tratat și resolvit cestiunea ; 
cetesce actele și documentele condițiunilor, 
în cari s’a făcut arangiamentul. D-1 Sturdza 
nu obținuse soluțiunea acâsta, când s’a re
tras dela guvern. ț)ice, că la rândul său 
d-1 ministru de finance va vorbi pentru a 
se apără, căci d sa a fost mai mult atacat.

Ministrul de finance, d-1 Tobe lonescu, 
se ridică. (Camera isbucnesce în aplause 
frenetice, cari au durat mai multe minute.) 
ț)ioe, că după discursul strălucit al d-lui 
Delavrancea, n’ar fi mai avut nevoe să 
vorbescă.

Deși meritul este întreg al guvernn- 

toricesce numele lui Foca*)  n’are nici în 
clin nici în mâneoă cu focul românesc.

*) grec Sf. Foca a fost un biet
grădinar, care deci, dâcă e vorba de în
deletnicirea cu vr’unul din elemente, a 
avut de-a faoe mai mult ou apa. cf. Haș- 
deu 1st. crit. 82; Candrea-Frâncu Românii 
din munții apuseni

**) Hașdeu vede în forma basarab 
restul unui cuvânt dacic (sarab=cap); deci 
după analisa lui Hașdeu, cuvântul e com
pus din ban și saraba. Etim. mag. 2565.

Ori care ar fi originea, deci adevă
rata etimologie a cuvântului Basarab, e 
evident, că capetele negre, ce ne întâmpină 
în vecurile trecute în emblema celor două 
principate românesel, precum și numele de 
arapi, sub care adeseori obvin Românii în 
poesia poporală a Sârbilor și Bulgarilor, 
— e evident, că ambele aceste două mo
mente sunt resultatul unei etim. pop. Pro
cesul a fost simplu, poporul etimologisător 
a desfăcut pe Basarab în bas și arab; de 
aici apoi atribuțiunile de Arapi ale Româ
nilor.**)

(Va urma,) Nicolae Sulică 

lui, totuși de doi ani, rjice d-1 T. lonescu, 
a fost atacat, a primit și a dat lovituri.

Gestiunea școlelor din Brașov nu este, 
decât un episod din cestiunea națională. 
Liberalii s’au acățat numai de acest epi
sod, n’au avut curagiul să discute cu con
servatorii, să stea de pept cu ei și să vor- 
besoă în aeâstă cestiune.

S’a aruncat cuvântul de „speoulare“ 
a cestiunei naționale. Acest cuvânt se în
dreptă contra acelora, cari au otrăvit ti
nerele generațiunl cu politica lor, așa că 
numai la vârsta bărbăției tinerii s’au putut 
scutura și șl-au putut deslega mintea de 
amăgirea, în care căcjuse. Disoută soluțiu- 
aea dobândită de guvern, arătând, că este 
cât se pote de favorabilă și dice, că libe
ralii n’au dreptul s’o critice. Căci ori au 
putut dânșii s’o facă și n’au vrut: atunci 
n’au dreptul moralicesce să vorbâsoă; ori 
n’au putut s’o facă și atunci intelectualicesce 
n’au dreptul.

Este mulțumit de campania, pe care 
a dus’o, și, dâcă ar fi să ’i se sfîrșâscă fi
lele acum din voința Celui de sus, âr nu 
din afișele liberale de „sinuciderea44 sa, ar 
pute să dioă : „Slobode acum pe robul tău 
Domne, căci am făcut o faptă bună44.

După discursul d-lui Take lonescu, 
mereu întrerupt de aplause furtunose, dis
cuția se închide și proiectul de lege se ia 
în considerațiune ou 96 voturi pentru și 6 
contra. Urmeză votarea pe articule a legei 
fără discuția și în fine legea se votăză cu 
89 voturi contra 4.

Observ, că din partea oposiției juni
miste n’a vorbit nici unul, nici pro, nici 
contra.

Jubileul Metropolituluî Mihalyi.
Publicăm mai jos două oirculare : una 

dela Blașiu și alta dela Oradea mare, adre
sate clerului din incidentul aniversărei a 
25-a de archiereu a I. P. S. Sale Metropo- 
litului Mihalyi. Etă-le:

Onorate în Christos Frate!
In 2 (14) Februarie a. c., în sărbăto- 

torea Intîmpinării Domnului nostru Isus 
Christos, se împlinesce un pătrar de secol, 
de când iubitul nostru Metropolit Victor a 
fost consacrat în biserica catedrală dinBlașitt 
întru episcop al Diecesei de Lugoș.

Drept îndreptând cuvântul adevărului 
și cu toiagul puterii guvernând Biserica 
lui Christos „cu totă răbdarea și învăță
tura44 (II Tim. 4, 2) iubitul nostru Archie
reu în doue-decl și cinci de ani neîncetat 
„a luat aminte de sus și de tdtă turma, 
întru carea Spiritul sfânt L’a pus Epis
cop, ca să pască Biserica lui Dumnedeu, 
carea o a câștigat cu sângele seu'4. (Fapt. 
20. 28).

Cuvine-se deci, ca turma încredințată 
păstoririi Lui în fliua acesta aniversară să 
se bucure în Domnul împreună cu Păsto- 
riul său. Cuveni-s’ar, ca ea să manifesteze 
bucuria acesta a sa și în afară în tot chi
pul plăcut lui Dumnezeu. Dâră dorința Ar- 
chipăstorului nostru iubilar e, ca fiii Lui 
sufletesel în <jiua acesta să se bucure nu
mai întru inimile lor. Și dorința acesta 
are, să ne fie sfântă.

Credem deci, că corăspundem pe de
plin intențiunii iubitului nostru Archiereu, 
dâcă întru aeâstă sărbătore credincioșii în 
tote parochiile Archidiecesei nâstre vom 
lua parte cu evlaviă îndoită la sfânta li- 
turgiă, rugându-ne Părintelui cereso să dă- 
ruescă pe înalt Preasfințitul Archiepiscopul 
și Metropolitul nostru Victor sfintelor sale 
biserici în paoe, întreg, onorat, sănătos, în
tru (jile îndelungate, drept îndreptând cu
vântul adevărului, — âr la capătul sfintei 
liturgii vom cânta Doxologia cea mare, 
mulțămind astfel lui Dumnedeu pentru tote 
darurile cu cari a dăruit pe Archipăstorul 
nostru iubilar.

Lăsăm deci tuturor în Christos Frați 
parochl și administratori parochial din Ar- 
chidiecesa nostră, să serbeze în modul 
acesta (jiua acâsta de bucuriă și iubilare.

Blașiu, din ședința Capitulului metro
politan gr. cat. de Alba-Iulia și Făgăraș, 
ținută în 5 Februarie 1900.
loan M. Moldovan, Dr. Victor Szmigelsld,

preposit. oanonic, notar.

Din incidentul faust și îmbucurător al 
iubileului de două-decl și cinci de ani, de 
când Escelența Sa Preasfințitul Domn Dr. Vic
tor Mihalyi de Apșa, Archiepiscop și Metro- 
polii de Alba-lulia și Făgăraș, a fost înăl
țat la trepta augustă a Episcopiei; în sem
nul devotamentului profund, ce-1 nutrim față 
de persona Escelenței Sale și pentru a da 
espresiune bucuriei Nâstre, că Atotputer
nicul Dumnedeu s’a îndurat a face, ca Es- 
celența Sa să ajungă în deplină sănătate 
și deplină putere aeâstă di memorabilă: 
prin aceste dispunem, ca în cjiua de 14 
Februarie st. n. a. c., cfiua serbării întâm
pinării Domnului, la sfîrșitul Sfintei litur
gii să se cânte Doxologia cea mare îm
preunată cu Litia, pentru îndelunga vieță, 
sănătatea și fericirea mult iubitului Nostru 
Metropolit.

Oradea-mare, din ședința consistorială, 
ținută în 6 Februarie 1900.

Michail Pavel m. p.,
Episcop gr. cat. de Oradea-mare.

Discursul lui Coleman Szell.
(Despre cestiunea naționalităților.)

Ministru-președinte Coinman Szell 
se ocupă cu aousațitinile, aduse de Kom 
jathy, că nu face politică maghiară. Asta el 
n’o pote suferi. Dâcă ar fi adevărată aeu- 
sațiunea, n’ar cuteza să se înfățișeze cu ca
pul înălțat, căci p.r simți arejendu-i pe frunte 
acusa amintită. Dâr ea nu-i adevărată.

Mai întâia, nu-i ade.vărat, că nu s’a 
declarat în cestiunea naționalităților. In 
vorbirea-program a lui a spus, că scopul 
final al politicei sale este construirea sta
tului național maghiar, der a dis tot-odată, 
că va măsura cu egală măsură fiă căruia, 
fără deosebire de naționalitate și religiune. 
(Aprobări în drâpta și stânga). Insu-șl Kom- 
jathy recunosce, că ministrul președinte a 
c}is în comisiunea financiară a camerei, că 
e aderentul și sprijinitorul ideii de stat ma
ghiar și vrâ să aplice legea, dreptul și drep
tatea față cu toți. Pe naționalități vrâ să 
le câștige șl prin aceea, că va face o bună 
adrninistrațiă și o bună justiția, dâr nu va 
suferi nimic, ce agită și tinde în contra ideii 
de stat maghiar și a statului maghiar. Unde 
trebue o declarațiune mai lămurită, decât 
acâsta ?

Nu-i adevărat, că el (Szell) în condu
cerea afacerilor s’a abătut dela concepțiunile 
și dela praxa de pănă acuma ; el a urmat și 
urmeză unica politică posibilă, adecă poli
tica statului național maghiar, politica națiu- 
nei maghiare unitare, care în șanțurile ega
lității de drept și a egalității înaintea le
gii ouprinde pe toți fiii naț unei și ai pa
triei, fără deosebire de naționalitate, reli
giune, origine și fără deosebire de rassă. 
(Vii aprobări în drâpta). Acâsta politică 
împărtășesce de tratare egală pe toți, însă 
cu limitele pretinse în primul rând de uni
tatea statului, de posițiunea națiunei poli- 
ticesoe una, -de ideia de stat maghiar etc., 
o’un cuvânt de tot ceea-ce pretind marile 
considerațiuni de stat, cari nu pot fi desli- 
pite de ideia de stat maghiar și de unita
tea lui.

Komjathy a adunat un buchet de 
acuse, dicend, că de când guverneză el 
(Szell) s’au întâmplat cel puțin 25 de lu
cruri ilegale. Acusele aceste le împarte în 
trei categorii: unele sunt de acelea, cari 
nu s’au întâmplat, altele s’au întâmplat, 
dâr nu așa cum le-a presentat Komjathy, 
și erășl altele, cari deși s’au întâmplat așa 
cum le a presentat, totuși n’a fost nici o 
ilegalitate în ele.

Prima acusă este, că a desființat sec
țiunea naționalităților. (întreruperi: Bine a 
făcut!) Da, a desființa.t’o, deore-ce secțiu
nea naționalităților se ocupa în presidiul 
ministerial cu urmărirea și controlarea ten
dințelor și mișcărilor- de naționalitate con
trare statului. (O voce în stânga estremă: 
Cu serviciu de corteșire.) In ministeriul de 
interne însă, secțiunea polițienescă se ocupă 
cu uneltirile contrare statului și cu scote- 
rea la ivâlă în primul rând a abaterilor și 
faptelor criminale. Ei bine, nu este mai co
rect, că eu am unit aceste două lucruri, ca 
ele să se valoreze paralel împreună, âr nu 
una contra alteia. (Vii aprobări în drâpta 
și stânga).

S’a <jis, că îd Arad recruții români 
s’au dus la recrutare cu stindard românesc. 
Asta n’o puteam sci înainte. S’a pornit 
însă cercetare rigurosă și acei funcționari, 
cari au suferit acesta, au fost lipsiți de post. 
La întronisarea metropolitului M/țianu — 
d&spre a cărui corectă și patriotică con- 
cepțiune m’am convins, când l’am făcut 
atent să nu-șl mai trimită pastoralele în 
BucurescI — nu s’a întâmplat nimic contrar 

statului. Ce privesce adunările slovace, este 
adevărat, că s’au ținut astfel de adunări, 
însă pșrmise au fost numai acelea, în al 
căror program nu era nimic antinațional 
și despre al căror decurs în sensul acesta 
autoritățile au primit garanții. Fișpanii au 
fost îndrumați să urmârescă adunările cu 
viuă atențiune, să aibă program corect și să 
esiste presupunerea, că’ acest program pote 
fi ținut. Adunări de felul acesta trebuia să 
fiă permise, căci nu pot fi oprite adunările, 
pe cari legea le concede. Când mi-a venit 
la cunoscință, că „Narodnic Novine44 ves- 
.tesce adunări cu program federalistic, am 
provocat pe fișpanl, ca mișcările de felul 
acesta să le sugrume cu fier și foo în ger- 
mine. (Aprobări vii, generale).

Afacerea Museului slovac am urmărit’o 
cu mare atențiune. Foia „ Groskildndaer Zei- 
tung*  a încetat a fi diar politic, căci și-a 
retras cauțiunea, âr dâcă totuși face poli
tică, e trâba procurorului a se amesteca. 
Despre episcopul sârbesc din Neoplanta, 
Mitrofan Sevicl, s’a d>s, că consiliul comu
nal l’a salutat în limba germană. Asta așa 
s’a întâmplat, și fiind-că a fost necorect, 
am îndrumat pe cei din Neoplanta, ca pe 
viitor să respecteze limba statului. Pe Se- 
vici nu l’a numit guvernul, ci l’a ales con
gresul sârbesc și întărirea lui s’a întâmplat 
pe bana punctului 21 din declaratorium illy- 
ricum din 1779. După alegerea sa acest 
episcop, om distins și bun patriot, a de
clarat, oă va învăța unguresce. De altfel des
pre alegerea lui a fost vorba și sub Banffy. 
Ce privesce mișcarea ceho-slovacă, ea a fost 
sporadic și sub guvernul trecut. Pentru su
grumarea ei s’au luat tote măsurile. Privitor 
la studenții sași, despre cari se c|i.ce, că au 
fost la mormântul lui Bismarck, cercetarea 
dovedesce, că dintre tinerii sași dela uni
versitatea din Clușiti, n’a fost nici unul.

Ministrul rectifică aserțiunile lui Kom
jathy cu. privire la institutele românesel de 
bani. El dice, că aceste institute esistă, 
însă pe basa legei nu se pote procede con
tra lor, deore-ce ele operâză sub scutul le
gii. Contra lor se pote căuta și găsi con- 
trapond pe terenul social. De vom esa- 
mina datele statistice asupra băncilor din 
Ardeal, apare, că acolo nu sunt numai bănci 
româ.nesel, ci în parte preponderantă sunt 
și altele și încă maghiare în mare număr. 
Acestea au chiămarea de a contrabalansa pe 
celelalte.

Guvernul face tot posibilul de a îm
piedeca propagarea ideilor contrare statu
lui. In privința acâsta Szell vine înainte și 
se laudă cu fapte, ca să dovedescă, că nu 
stă cu manile în sîn. Anume : Mai multor 
foi din străinătate li-s’a detras debitul pos
tai. Pe „agitatorii14 voyageurl i-a urmărit 
pas de pas, ba în multe cașuri i-a și dat 
peste graniță. Mai mulțl preoți, la cererea 
ministrului de culte, au fost disciplinați, 
oăcl, durere, esistă astfel de preoți. Mai 
multe reuniuni, cari propagă nisuințe con
trare statului, au fost desființate, sâu nu 
li-s’au aprobat statutele. Pentru folosirea 
colorilor streine mulțl au fost pedepsiți. S’a 
respins cererea lui Mudron pentru a reîn
via ^Maticau slovacă Advocatul Matei 
Dula a fost pedepsit pentru-că a făcut ova- 
țiunl unui diarist slovac pedepsit cu închi- 
sore pentru agitațiune. Societății rJivenau 
i-s’a denegat înființarea unei școle. Guver
nul a cassat alegerea mai multor pansla- 
viștl din străinătate aleși ca membri ai Mu
seului Slovac. Lui Lucaoiil nu i-s’a permis 
să arangeze peregrinagii (condu,cturl reli
giose). In afacerea acesta am intervenit și 
la Roma.

Komjathy a susținut, că scaunul șco- 
lastic din Biserica-Albă a hotărît, ca pro
cesele verbale dela școla elementară cu 
limba de propunere maghiară și română, 
să fiă duse în limba germană. Hotărîrea 
însă a fost nimicită de inspectorul de școle 
din Timișâra. Dâr n’a fost vorba de ședin
țele scaunului școlar, ci numai despre pro
cesele verbale ale conferențelor private. 
Privitor la Theresianum, este adevărat, că 
în programa institutului, pe lângă „Unga
ria44 din rubrica datei nascerilor elevilor, a 
pus și „Transilvania14. In asta însă nu este 
nimic intenționat, și se întâmplă numai cu 
considerare la stipendiile ardelene. In con
spectul despre naționalitate, elevii figurâză 
toți ea „Maghiari44. Așa a fost și sub gu
vernele trecute. Pe obiectele bisericescl 
pentru esposiția din Paris nu vor fi decât 
inscripțiunl maghiare și francese. Nu se 
pote opri însă prin nici o lege, ca biseri- 
cele să-și espună obieotele după voiă și să 
însemne numele după voința lor.

Privitor la afacerea stogurilor săsescl 
din Brașov 4’oe) că 30 identifică în tote ou 
măsurile luate de secretarul de stat Jakabffy 
și a soiut despre tote ordinele acestuia. Nu
mai escepțional și ocasional, pănă la regu- 
larea pe cale administrativă a afaoerii stâ- 
gurilor, s’a permis folosirea colorilor ora
șului venăt-roșu la festivități și pe edifi- 
oiile private alături ou stâgurile ungurescl. 
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Va oerceta însă în istoriă și arohive, și 
dâcă se va dovedi, că vânăt-roșu e stâgul 
național săsesc, va interdioe definitiv folo
sirea lui. (Aplause furtunose.)

Ministru-președinte Szell vine să vor- 
bâsoă după aoâsta despre cașul atins de 
Komjathy, că în „Politik“ din 13 August 
s’a publicat un articul, în care s’a spus, oă 
trei personalități distinse ale Românilor, 
un preot din clerul mai înalt, un membru 
român al camerei magnaților și un al trei
lea domn cu vadă, au conferit cu densul 
(Szell) și i-au declarat, că deore-ce suflă 
alt vent în politica de naționalitete, Ro
mânii sunt gata a părăsi pasivitatea.

Vorbitorul negă mai întâitt, că ar sta 
în vre-o legătură ou diarul „Politik“, apoi 
spune, între rîsete generale sgomotose, că 
în numărul dela 13 August al numitului 
cjiar nu se găsesce un astfel de articul.

Stefan Rakovszky: Nici chiar în cir o 
nu-șl petrece omul mai bine!

Ministru;președinte Szell: N’am vrut 
să vatăm, dâr a trebuit să constat acâsta. 
E posibil, ca comunioatul să fi apărut 
în alt număr, și deoă domnul deputat l’a 
oetit, pdte îmi va spune și mie unde l’așl 
pute afla. Și deoă de fapt comunicatul a 
apărut, trebue să declar, că eu n’așl ave 
nimic în contră, dâcă ar veni care-va din
tre eompatrioții și frații noștri români, cari 
observă ac|I pasivitatea, pentru-ca să ne 
înțelegem, când și cum ar părăsi Românii 
pasivitatea. (Vii aprobări în drâpta și în 
stânga). Regret, oă într’un asemenea cas 
n’așl ave nimio în contră, dâr niol nu mi-ar 
fi permis să am ceva în contră, deârece e 
datorința mea, să ounoso tote părerile, tote 
nisuințele.. . (Aprobări vii în drâpta și în 
stânga. Mișcare îu stânga estremă). . . și 
deoă ar veni cine-va la mine, și ar voi se 
vorbâscă în cestiunea acâsta deschis cu 
mine, care oonduc afacerile țării pe lângă 
responsabilitatea, ce o datoresc, și o da- 
toresc Majestății Sale și parlamentului, 
mi-ași ține de datorință, să întru cu el în 
discusiune. (Aprobări generale). Ce punct 
de vedere ași representa eu atunci, de
pinde dela aceea, ce mi-ar spune (Aprobări 
generale) și dela aceea, cum ar vorbi res
pectivul. (Mișcare și sgomot în stânga es
tremă).

Geza Polonyi: E datorința ndstră 
să-i împăcăm!

Ministrul-președinte Szell: Căci, mă 
rog de iertare, ori ce părere ar avă cine-va 
în cestiunea pasivității Românilor, totuși 
nu se pbte admite, ca un Ungur său mi
nistru-președinte maghiar să nu voăscă 
măcar să-l asculte, pe cel ce ar voi să-i 
vorbăscă. în punotul acesta. (Aprobări în 
stânga estremă).

Nu le 4>o aoestea, pentru-ca să mă 
justific în fața aouselor ridicate asupră-ml 
de d-1 deputat, le die numai pentru-că eu 
n’așl recunosce corectitatea aouselor, nici 
în oașul, când convorbirea s’ar fi întâmplat. 
Declar însă, că nu s’a întâmplat. Nici trei 
inși, nici doi, der nici unul nu mi-a adus 
mie la cunoștință, sub ce condițiuni ar fi Ro
mânii aplecați să părăsdscă pasivitatea, și așa 
nu mi-s'a dat nici ocasiune se întru într’o 
asemenea discusiune.

Bela Komjathy: Asta am așteptat’o.
Ooloman Szell: Mi-a amintit, ce e 

drept, nu un Român, ci un bărbat activ în 
viața publică, că ar fi bine să mă înțeleg 
cu Românii asupra pasivității, dâr nu mi-s’a 
presentat nimenea dintre Români. Lucrul stă 
așa, onorată cameră, ca și ceea-ce mi-s’a în
tâmplat erl seră. Pote vă va amusa puțin, 
onorată cameră, deoă vă voifi pove°ti micul 
-episod. (Să audim!) Erl sera am venit la 
clubul partidei liberale cu un patriotic 
membru al casei magnaților de naționali
tate română, destul de cunoscut și stimat; 
— el păși spre mine și voi să-mi vorbâsoă, 
probabil de discursul deputatului Komjathy. 
Eu însă i-am cp8: astădl nu, ci mai târ- 
diu. (Rîs general).

Căci eu nu voiam, ca cine-va să mai 
stea oât de puțin la îndoâlă, când eu sus
țin, că nici până în <ț*ua  de acțl n'a vorbit 
nici un Român cu mine.

Asemenea născooirl se colportâză de 
regulă cu multă îndărătnicie, âr âmenii, 
dâcă nu cunoso adevărata stare a lucruri
lor, deduc cu totul alte lucruri. De aceea 
n’am voit eu erl să întru în discuțiune cu 
•amintita personă română, deși cine scie ce 

lucruri nevinovate mi-ar fi spus. Amintita 
personă a fost seoretarul camerei magnaților, 
Iosif Gali.

Așa stă lucrul cu asemenea comuni
cate. Că ele s’au făcut cu o anumită ten
dință, n’o pot sci; datorința mea însă a 
fost, să espun starea reală a lucrurilor, 
pentru-ca să nu mai facă nimenea alte 
deducțiunl.

Și acum, stimate d-le deputat, să con
statăm basa faptică a discusiunei. Am ară
tat, care e părerea, punctul meu de vedere 
în tote aceste cestiunî de mare importanță 
în tote afacerile legislatorice și adminis
trative, ce ating naționalitățile. Contra uni
ații și intregității statului maghiar și contra 
națiunei maghiare politicesce unitare, nimic nu 
pdte și nu e~permis să se întâmple, — acâsta 
e steaua conducătore a tuturor nisuințelor 
nostre și în sfera acestei legi fundamentale 
trebue să luăm disposițiunl în tote direc
țiunile. In punctul acesta consimțim pote 
cu toții : Consimțim cu toții și în oeea-ce 
privesce țînta finală. Ținta e aceeași. Nici 
un Maghiar, nici un politician maghiar nu 
pote avă altă țîntă. Mie însă discursul d-lui 
Komjathy mi-a făcut impresiunea, că pote 
în aplicațiunea cestiunei și în procedură 
esistă ceva diferință. Și însă-șl construc- 
țiunea discursului său — căci D-sa nu se 
ocupă critice cu principiile mele, ci caută 
indicii, după părerea mea însă fără niol un 
resultat, că politica mea nu e politica sta
tului maghiar — dovedesce asemenea, că 
drept am eu, când susțin, că esența ces
tiunei zace în aplicațiune.

Declar, că eu aplic acele adevăruri, 
cu cari consimte — cu puține escepțiunl 
— întrâga cameră, și cari le-am spus la 
începutul vorbirei mele. Eu le esplic așa, 
cum pretinde legea și oum îmi dictâză 
oonsoiința. Și de aici nu mă abat. Eu cred, 
că acea agitațiune îndreptată in contra sta
tului, trebue suprimată; de altă parte cred eu, 
că fiă-căruia trebue să i-se dea dreptul său, 
de orl-care naționalitate s’ar țină el. (Apro
bări generale). Nimenea n’are se fiă perse
cutat; trebue să purcedem cu cruțare acolo, 
unde nu e necesară energia, der cu o stric- 
teță necruțătbre acolo, unde ea să recere. 
(ApropărI generale). Eu nu confund cele 
două concepte (Stefan Rakovsky: Ca Banfly!) 
D-1 deputat prin disoursul său ml-a dat 
ansă să contest corectitatea conoepțiunilor 
sale, precum și aceea, oă nu ar confunda 
cele două concepte. După a)mea părere, ener
gia și forța nu sunt identice ; energia, oând 
nu e la locul său, degenerâză în volnicie, 
și eu cred, că maniera urbană și ou tact, 
dâcă nu e transigentă în prinoii, nu e slă
biciune.

Stefan Rakovsky: Fără îndoâlă că nu!
C. Szell: Adevărata putere totdâuna 

e nedespărțită de liniște. Aplioarea ener
giei, acolo, unde nu e la locul său, dove
desce nervositate, neliniște, de oeea-oe 
statul ungar n’are lipsă și ceea-ce ne-ar 
neliniști și pe noi unul față de altul. Noi 
însă trebue să rămânem liniștiți, pentru-ca 
să ne putem înțelege spre binele patriei 
(Vii aprobări, strigăte de: să trăâscă! a- 
aplause.) Prin cultivarea îngrijită a inte
reselor naționale trebuesc adunate puterile. 
Dâcă ne succede lucrul acesta, se întăresce 
statul. Acest stat n’are să-l sgudue nimeni; 
el trebue să impună: el trebue să-și câș
tige respect, recunoscință și supunere. 
Acesta e modul procederei mele, și-l con
sider S'ngur corect. Așa se va consolida 
statui maghiar; așa îșl pdte el concentra 
puterile, pentru ca să stea ca o cetate tare 
și pentru-ca și oelor ce vorbesc altă limbă, 
să le procure o patriă sigură, unde să fiă 
mulțămițl, să se simtă bine și să nu recurgă 
la scutul statului român. Nu puteri repul
sive, ci atractive trebuesc deșteptate și 
cultivate, pentru-ca să putem ține strîns 
pe aceia, cari sunt fii de diferite limbi ai 
unei patrii. (Aprobări generale în drâpta și 
stânga.; Eu cred, stimate d-le deputat, că 
aoâsta e politică ungurâscă, der și politică 
înțeleptă, și eu urmez acâstă politică. 
(Aprobări.)

St. Rakovszky : Politică cinstită și nu 
ca a lui Banfly !

C. Szell: Și nu e corect — asta 
t’o spun în parientesă deputatului W. Mei- 

czer — că acâsta ar fi o politică de rassă- 
Aici nimeni nu face politică de rassă. Na
țiunea ungară politicesce unitară eseroită 
politica statului ungar, care nu voesce să 
persecute, să violeze, ci să atragă, să scu- 
tâsoă, să cruțe, să mulțămâscă. (Aprobări 
generale), dâr pentru aceea să rămână un
gurâscă, și nici chiar într’o aplicațiune mai 
esagerată. nu pote fi alta și nu este politică de 
rassă. De o asemenea politică n’are să vor
bâscă nimeni aid. Chiar politica d-lui de
putat Komjathy e o politică națională 
maghiară, deși într’o manieră mai esage
rată. Mai adaug, că iau cu plăcere la cu- 
noscință declarațiunea d-lui deputat Mel- 
szer, că Sașii nimic nu voesc, ce e în con
tra statului maghiar, în contra maghiari- 
mei. Me bucur, că ei se numesc fii ore- 
dincioșl ai patriei, și sperăm, că așa vor 
și rămâne. Cu acestea îmi încheiti disoursul.

Clerul catolic din Francia și gu
vernul. Episcopul catolio de Aix a dat 
publicității un protest contra guvernului, 
acusându-1 pe acesta, că a furat banii bi- 
sericiei și că a aruncat Francia pe mâna 
trădătorilor. Ansă la acest protest a dat 
faptul, că guvernul a detras episcopului 
plata din causă, că aoesta s’a manifestat 
pentru assumpționiști. Un protest identic a 
dat și episcopul din Tulle prin o scrisâre 
adresată ministrului președinte Waldeck- 
Rousseau. Clerul francos catolio s’a pus 
tot în mișcare și în unele cercuri se crede, 
oă în urma acestor proteste, cabinetul va 
fi silit a dimisiona.

SC1RIL.E DILEL
— 31 Ianuarie v.

Nonele alegeri dietale. O fâiă gu
vernamentală pretinde a sci, că nouele ale
geri pentru dieta ungurâsoă se vor face 
în luna lui Octomvre a. c. nAlkotmâny“ 
însă dice, că pe cât a putut afla, nouele 
alegeri nu se vor face în Octomvre, oi 
la vară.

Dările suplimentare și funcționarii 
dela tren. Ministrul unguresc de comerciîl 
Hegedus a lucrat un proiect de lege, prin 
care prevede scutirea funcționarilor căilor 
ferate dela plătirea dărilor comitatense și 
comunale. Magistratul orașului Budapesta 
însă șl-a die, că dâcă statul voesce să se 
arate cavaler și să ușureze sortea funcțio
narilor săi, atunci facă-o acesta pe punga 
sa și nu se întindă la buzunarul comitate
lor și al comunelor. Un asemenea proiect 
de lege numai pe Budapesta ar costa-o 
2CO,000 de corone. De aceea magistratul 
orașului Budapesta a pornit în totă țâra o 
acțiune puternioă contra intențiunilor, ce 
guvernul voia să le urmărâscă prin acest 
proiect. Urmarea a fost, oă ședința dela 
10 Febr. a comisiunei financiare a came
rei, oând avea să se pună în desbatere 
amintitul proiect, pe neașteptate s’a amâ
nat. Acâsta se atribue spaimei, ce l’a cu
prins peHegedus, vădând și presimțind, oă 
proiectul său a produs mare indignare în 
cetățeni, așa că nu i-ar fi posibil a face să 
trâcă pote nici prin comisiunea financiară, 
necum prin dietă.

Greva din Reșița se continuă și as
tădl. După cum se telegrafâză de-aoolo, 
lucrările s’au sistat aprope cu totul și gre
viștii nu oedâză absolut de loc. Inspecto
rul suprem Eberhart, c’are a fost la Buda
pesta pentru a-se consulta cu oei intere
sați, s’a reîntors la Reșița și de mai multe 
cjile stă în tratări cu oonduoătorii greviști
lor, dâr fără nici un resultat. De-ocamdată 
societatea întreprindătâre a oferit munci
torilor o uroare a simbriei cu 4°/0, mun
citorii însă au refusal acest ofert ; ei pre
tind neoondiționat a li se satisface pe de
plin cererile lor. Greviștii cu sutele stau 
grămădiți pe strade, dâr nu s’a întâmplat 
pănă acum niol o turburare. Autoritățile 
însă sunt forte îngrijate și au dus înoă 36 
de gendarml la Reșița.

Cununia. D-1 Aurelia Barbu, notar 
comunal în Lancrăm, lângă Sebeșul-săsesc, 
se va cununa Duminecă în 18 Febr. n. c. 

cu d-ra Aurelia. Pop, din Cianul mare. Cu
nunia se va oficia la orele 3 p. m. în bi
serica română din Cian.

— D-1 loan Georgiade Murnu, preotul 
macedo român din Budapesta, anunță cu
nunia fiicei sale Măriâra cu d-1 Bela Bra- 
dovka. Cununia se va oficia în 6 (18) Febr. 
în biserica „greco-valahă“ din Budapesta.

Răsboiul din Africa sudică,.
E mai pe sus de orl-oe îndoială, că 

Buller a pățit fiasco și cu a treia sa înoer- 
oare de a merge în liberarea Ladysmithu- 
lui. El a pățit’o aprăpe ca și la Spions- 
kop. Englesii trecând Tugela au ocupat, 
cum seim, două înălțimi, pe cari însă după 
24 de ore au fost siliți a le parisi și a-se re
trage ârășl peste Tugela, ne mai putând 
ține piept ou focul infernal al artileriei 
Burilor.

„Daily Telegraph11 raportând despre’ 
acâstă retragere dice, că ea era inevitabilă. 
Burii au aprins Miercuri noptea iârba de 
pe munți și la lumina focului au început 
să bombardeze cu tunuri grele posiția En- 
glesilor de pe Waalkrantz. Focul puternic 
de șrapnele a durat dela 11 pănă la 12 
noptea. Diminâța Burii au început din nou 
bombardarea și au silit pe EnglesI să fugă. 
In urma acâsta Englesii au trecut ârășl 
îndărăt peste Tugela și în direcția acâsta 
nici nu vor merge mai mult.

N’a avut’o mai bine nici generalul 
Macdonald pe care Burii l’au bătut tot 
MercurI la Koodoesberg și care s’a și re
tras la Methuen în Modder-River.

După tâte aceste, se afirmă, că Buller 
nu va mai încerca și a patra oră să mergă 
în liberarea Ladysmith-ului, oi se va re
trage și el la armata lui Roberts, care in- 
tenționâză a năvăli în statul liber Oranje. 
Decât și aici Englesii vor avâ-o de furcă 
cu Burii, și încă stranșnio. Burii s’au în
cuibat spre Colesberg și în munții dela 
frontiera statului Oranje. Acolo va nisui și 
vitâzul Joubert, oând situația va cere, âr 
dâcă lui Roberts nu-i va succede să-și rea- 
liseze planul, ce vor mai face trufașii 
EnglesI?

Literatură.
„Moda ilustrată11. Numărul 4, di ar 

ce apare regulat odată pe săptămână în 
BuourescI, conține felurite toalete forte 
elegante. Jachete, paltone, bluse, rochițe 
pentru fetițe mai miel, sunt pălării etc. și un 
tipar gratuit pentru o jachetă de primă
vară. Pe lâugă acestea 3 fețe ale cfiai'Gui 
ocupate o’o literatură amusantă.

ULTIME SUIRI.
Panciova, 11 Februarie. (Telegr. 

part, a „Gaz. Trans“.) Românii din 
Panciova au aufiit cu lacreml de 
bucuria propoveduindu-se cuvântul 
Evangeliei în limba ndstră șirămb'șescfi 
în capela română, sfințită aȚî cu mare 
pompa și mult popor.

an as st s ii.
Un rămășag american. Milionarii 

americani pun nisee rămășaguri în adevăr 
uimitâre prin originalitatea lor. Astfel unul 
din ei s’a remășit odată, că într’o di e îu 
stare să se îmbrace cu un rând de haine, 
făcut din stofă țesută din lâna oilor tunse 
chiar în acea eh. Rămășagul a fost astfel 
milionarul să se presente la ora 8 sâra în 
hainele făcute în chipul arătat mai sus. La 
ora 6 diminâța au fost tunse 12 oi, lâna a 
fost trimisă cu trenul la o fabrică din apro
piere, unde a fost spălată și curățită; de 
aoolo s’a întors înapoi la curtea milionaru
lui, care a trimis’o la o fabrică de țesut. 
La orele 12 și jum. stofa țesută din lâna 
trimisă a fost înapoi. Dela ora 4 în jos 
mai mulțl croitori au lucrat la costum, er 
la ora 8 sâra milionarul s’a presentat la lo
cul indicat, în haine nouă și a câștigat ră
mășagul de (5000 franci.

Proprietar: De. Âure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fflaior.
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QĂLINDARUL PLUGARULUI 
pe anul vised 1900, 

se aWâ de vendare la
4>

Tipografia A. ALwreșianu din Brașov.
Acest Călin dar au intrat în anul 

VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram. 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte cjile 
schimbătbre, 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, Țâra un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de Gr. 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 să facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum să 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). Ven^e- 
torii primesc rabatul cuvenit.

CiMFsas! fia fotsB'-sa dâra Viena.

Din 10 Februarie 1900.
S-enta ung. de aur 4%.......................... 98.95

’lenta de cordne ung. 4%. . . . 94.25
îsnpr. căii. fer. ung. în aur 41/„°/o- 100-75 
îcipr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/o- 99.70
Oblig, căii. fer. ung. de ost, I. emis. 99.40 
Bonuri rural*. ungare 4% .... 93.70 
bonuri rurale oroate-slavono . , . 94.—
l'rapr. ung. cu premii ..... 162.50 
Leșuri pentru reg. Tisei și Seghedin , 141.— 
Renta de argint austr........................... 100.05
Renta de hârtie austr. ..... 100.—

„BIHOREANA»
institut de credit și economii societate pe acții în ORADEA-EftHARE.

CONVOCARE
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „Bihoreana44 societate pe acții în Oradea- 

mare, conform §-lui 19 din statute, se invită

la prima Adunare generală ordinară,
care se va ține în Oradea-mare la 8 Martie 1900 st. n. la 10 ore înainte de amâ4l în localul institutului.

Obiectele puse la ordinea dilei sunt următdrele:
1. Alegerea a trei scrutinătorl pentru actele de alegeri și a trei membri pentru verificarea proce

sului verbal.
2. Raportul anual al direcțiunei.
3. Raportul comitetului de revisiune despre examinarea computului anual, a bilanțului și a propu

nerilor pentru împărțirea profitului
4. Stabilirea bilanțului anual și deliberare asupra împărțirri profitului curat.
5. Fixarea prețului marcelor de presențâ pe anul 1900
6. Determinarea scopului spre care, la propunerea direcțiunei, este a se întrebuința suma amintită 

în § ul 61, punctul f.
7. Alegerea a doi membri în direcțiune pe 2 ani.
8. Alegerea a 5 membri în comitetul de revisiune pe 3 ani conform §-lui 57 din statute.
Se atrage atențiunea domnilor acționari la următbrele disposiții din statute :
§ 24 Pentru folosirea dreptului de vot se reeere, ca acționarul se fie trecut ca proprietar al acțiilor 

sale în cărțile institutului cel puțin cu 6 luni înainte de adunare și cu o di înainte de acesta Bă depună 
pe lângă revers la direcțiunea institutului, respective la locurile designate de direcțiune, acțiile sale, even
tual și dovedile de plenipotență,

Acțiile depuse la locurile designate de direcțiune se vor lua în considerare numai încât reversalul 
despre depunere, cel mult în diua premergătbre adunării generale s’a depus la institut.

In legătură cu disposițiile §-lui 24 din statute, avem onbre a notifica, că în ședința plenară direc
țională ținută la 24 Ianuarie 1900, pentru depunerea, respective primirea acțiilor și edarea documentelor 
despre depunere s’a designat în acest an, respective au fost rugate institutele Albina, Victoria, Silvania, 
Economul, Oraviclana și Patria.

Oradea-mare, 24 Ianuarie 1900. direcțiunea institutului.
Debit. CONTUL BILANȚULUI Credit.
_____ _______ __ __________ _____________________________ ________ 1 ______________

U ion ta de aur austr. ...... 99.30
Uisurî din 1860. ....... 137.60

losif XDia,ma,nc3.i m. p. 
comptabil.

Cordae ±i. Corone fi..

21 Cassa în numărar .... 1 î 224 30 1 Capital social..................................... • 600000 —
2 Capital nevărsat . . . . 129714 08 4 Fondul de reservă........................... 474 46
9 Cambii de bancă . . . . 547245 22 24 Spese de fondare........................... 1471 74

11 Cambii cu acoperire hipot. 126866 70 7 Depuneri spre fructificare . . . • 355146 08
13 Credite hipotecare. 121133 20 29 Depcsite de cassă........................... 1355 26
15 Credite de cont-curent . 30279 90 36 Saldul intereselor transit.................... 9695 30
17 Credite pe efecte . . . . 6522 — Profit net................................................ 37711 38
19 Credite personale .... 4783 —
34 Capita'e elocate la alte institutul! . 23079 48
25 Mobiliar ........................... 4538 30

10% descriere . . . 453.84 4084 46
30 (
33| Diverse conturi debitore. . • 921 88

1005854 22 1005854 22

Acții de-ale P,ancei austro-ungară . 127.—
Aoții de-ale B&ncei ung. de credit. 189.— 
kcții de-ale Bfincei austr. de credit. 237.50
Napoleondori................................ ..... 19 26
’Grei imperiale germane . . . 118.15
London vista . •....................... 242.20
Paris vista..................................... 96.20
Rente de cordne austr. 4% . . . 99.70
Tete italiene...............................  . 89.85

losif Roman m. p., Moise Nyes m. p.

CmfsmS gsăeței Brașov.
Din 12 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orl. Cump. 
Gfalbeni Cump.
Ruble Rusesol Cump. 
M&rol germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Soris. fono. Albina 5%

18.76 Vend, 18.84
18.40 Vend. 18 50
19.20 Vend. 19.28
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend. 2.55

117.90 Vend. —B—
2140 Vend. —.—

202.- Vend. 203.-

ORADEA-MARE 31 Decembrie 1899.
Dr. Coriolan. Pap m. p.

director esecutiv.
DIRECȚIUNEA: 

Nicolau Zigre m. p., losif Vulcan m. p.,
v.-președinte președinte.

losit Moldovan m. p., Andrei Horvath m. p., Petru Păntya m. p., Dr. Nicolae Popovici m. p., Antonia Palladi m. p-
Subsemnatul comitet am examinat contul present și l’am aflat în deplină regulă și în consonanță 

cu registrele institutului.
Oradea-mare, 24 Ianuarie 1900. -COMITETUL DE REVISIUNE :

Samuil Ciceronescu m. p., Sava Raicu m. p., Toma Pacala m. p.,
președinte.

Cositul profetului si al pesnlerâioB®
Dr. luon Buna‘rn.-p.

Debit Credit

Nr. 72B--1900

PUBLICAȚIUNE.
Prin acesta se aduce Ia cunos- 

cința publică, că pe basa conclusu
lui representanței comunale orășe 
nescl din 23 Novembre 1899, întrat 
în putere de drept, referitor la aco
perirea deficitului de 152,811 cordne 
22 bani, în preliminariul de buget 
a orașului Brașov pe anul 1900 ca 
dare comunală s’au prescris pentru 
proprietari 34°/0, eră pentru ceialalți 
contribuabili de dare 30°/0 , care dare 
se va încassa conform disposițiunei 
art. de lege XLIV din anul 1883.

Brașov, 5 Februarie 1900. 
8b4,l- 2. Magistratul orășenesc.

Oradea-mare, 31 Decembre 1899.

8 Interese după depuneri......................
Corone fi..

10 Interese de la cambii de bancă . .
Corone fi.

11928 62 37093 56
31 10% dare dună interese de depu- — 12 interese de la cambii cu acoperire

neri..................................... * . 1192 88 14
18

hipotecară ................................ 8293 86
32 Contribuțiune..................... ..... 4136 78 Inteiese de la credit hipotecar . .

„ „ „ pe efecte
8979

365
62
1027 Salare..................................................... 10403 30 20 „ „ „ „ petsonale 402 08

26 Spese curinte (porto, luminat, în- — 16 „ de cont-curent..................... 983 66
căld't etc.) ........................... 2716 62 35 „ după cap. eloc. la alte

28 Chirie ...................................................... 1924 24
221

inst. (70% scut, de dare) . . 8523 58
25 Descriere din mobiliar..................... 453 81 Provisiune........................................... 3894 34

37711 38
23>

Profit net................................................ 30l
3 Interese de întâi'diare a acționarilor 1931 86

70467 66 70467 66

Dr. Coriolan Pap m.
director esecutiv.

P- losif Diamandi m p
comptabil.

cu

Nicolau Ziare m. p.
v.-președinte.

losif Moldovan m. p, Andrei Horvath m. p. Petru Pantya m. p.
Sub-semnatul comitet am examinat coDtul present și 

registrele institutului.

losif Roman m. p,
ZDirecțivin.e a,: 

losif Vulcan m. p.
președinte.

Dr. Nicolae PopovicI m. p. Antoniu Palladi m. p.
i Fam aliat în deplină regulă și în consonanță

Oradea-mare, 24 Ianuarie
O o m 1 t e t n 1 de re 

Samuil Ciceronescu m. p. Sava Raicu m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Moise Nyes m. p.

1900.
v i s.ij'q n. e:

Toma Păcală m. p. Dr. loan Buna m. p.
președinte.


