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Enunciațiunile lui SzelL
ii.

Am arătat, că discursul minis
trului președinte unguresc, care se 
Zice a fi fost rostit în cestiunea naționa
lităților, n’a fost în realitate decât 
o apărare a politicei sale maghiare 
în raportul cu naționalitățile față cu 
acusațiunile oposițiunei maghiare, 
că ar avâ veleități de a face ore- 
carl concesiuni popdrelor nema
ghiare în detrimentul intereselor ma
ghiarismului.

Dâcă d-1 Szell nu s’ar fi simțit 
dator — pentru a dovedi, că nu 
este cu nimic mai puțin patriot și 
naționalist maghiar, decât antece
sorii sei — să între în discuțiunea 
seriosă a tuturor cașurilor speciale 
în sine neînsemnate, trase de per și 
aduse înainte de cătră Komjathy, ca 
dovadă, că politica lui n’ar fi des
tul de maghiară, atunci ar fi rămas 
în cercul enunciațiunilor sale gene
rale de mai înainte, și ar fi produs 
im presiunea, că mai are âre-cari re
serve în politica sa față cu naționa
litățile, reserve, ce nu voesce încă 
a-le da pe față. Der intrând în acea 
discusiune specială a cașurilor, pe 
cari însu-și le-a numărat între 
26—30, a ilustrat cum nu se pote 
mai bine adevărata valore a politi
cei sale de naționalitate și și-a de- 
mascat’o cu totul, nimicind ori-ce 
speranțe, și a celor mai naivi, că ar 
avă ore cari reserve în sens favora
bil pentru naționalități, pe cari tre- 
bue să le păstreze de-ocamdată — 
din considerațiunl de tactică — față 
cu șovinismul încă neîmblânzit.

Nu vom mai enumăra acusațiu
nile lui Komjathy, în contra cărora s’a 
apărat cu atâta consciențiositate d-1 
Szell; nu vom reaminti de es., că 
d-1 Szell a crefiut a combate mai 
bine acusarea, că guvernul a întărit 
alegerea unui episcop șerb, care nu 
scie unguresce, cjicexicl, că acel epis
cop e bun patriot și „învață acum 
unguresce". Ne vom mărgini a ilus
tra puțin numai ceea-ce a observat 
d-1 Szell, ca apărare contra învi
nuirii, că politica lui tolereză esis- 
tența numărăselor institute de bani 
românesc!. Ministru-președinte nu s’a 
îndestulit a declara, că aceste insti
tute au drept să esiste pe basa legii 
și sub scutul legii, ci după-ce n’a 
vrut să le ia și altfel în apărare, ca 
institute create în sînul unui popor, 
care face parte constitutivă în stat, 
a aflat de bine a confirma opiniunea 
acusatorului său Zicând, că trebue să 
fiă contrabalansată desvoltarea lor 
pe teren social și că chemarea in
stitutelor de bani maghiare, în spe
cial, este de-a îndeplini acestă pro
blemă față cu institutele române.

Cine vorbesce aici? Un fanatic 
de ocasiune ca Komjathy, ori pri
mul consilier al Majestății Sale? Ce 
îndatoriri crede a avă acest consi
lier cătră cele trei milione și mai 
bine de Români din statul ungar, 
și cum înțelege el a fi binevoitor 
față cu Românii când consimte cu 
cei mai fanatici dușmani ai lor, ad
mițând, că în interesul maghiaris- 

J mului violent se cere să fiă împie
decată desvoltarea economică a po
porului român, rădăcina esistenței 
sale în acest stat, ba dând chiar sfa
turi cum și pe ce cale s’ar pută 
ajunge mai bine țînta acâsta, după- 
ce legea nu opresce acea desvol- 
tare ?

Ce părere trebue să-și formeze 
omul despre simțul de dreptate al 
ministrului președinte văcjend așa 
ceva?

Nu trebue să apară ca o crudă 
ironiă, când după o astfel de apă
rare a politicei sale de naționalitate, 
d-1 Szell povestesce cu mult umor, 
că dâcă vre-unul dintre „compatrioții 
și frații români" ar merge la el, ca 
să vorbescă cu densul despre aceea, 
cum și când Românii voesc să-și pă- 
răsescă pasivitatea, densul și-ar țină 
de datoriă — ca unul, care conduce 
afacerile țării, cu responsabilitatea 
ce o are față cu Majestatea sa și 
cu parlamentul — să între în vorbă 
cu el?

Ce scop ar avă o astfel de con
vorbire și ce ar pută aștepta dela 
ea „compatrioții și frații români", 
când același ministru-președinte de
clară, cum văZurăm mai sus, că și 
după convingerea sa, desvoltarea și 
înaintarea poporului român este un 
pericul pentru rassa dominantă?

Convocarea „Reichsrath“-ului. 
După un interval de mai bine de două luni, 
„Reichsrath"-ui austriac este convocat pe 
cjiua de 22 Februarie n.

Reforma dreptului electoral. 
In ședința din 12 Febr. a camerei ungare 
ârășl a fost sulevată cestiunea reformei 
dreptului eleotoral. Anume Francisc Kos
suth a pretins împărțirea mai proportio
nate a cercurilor eleotorale și estinderea 
dreptului electoral pe basa proporționărei 
său mai bine cjis a reducerei censului. Bela 
Barabaș a pretins reducerea numărului de- 
putaților, âr Gavril Ugron a cerut sufra
giul electoral.

Szell a reflectat numai la propunerile 
lui Kossuth, făcând aoeleașl declarațiunl, 
pe cari le-a făout și în comisiune, ca răs
puns la o interpelare a deputatului parti
dei poporale Bazath. El reounosou adecă, 
că oercurile electorale nu sunt împărțite 
proporțional; de-asemenea recunosou, că 
este îndreptățită oererea de-a se regula 
censul eleotoral și că amândouă aceste ces- 
tiunl au lipsă de reformă, însă acesta, (fise, 
încă nu este posibilă acum.

Pe lângă tâte declarațiunile lui Szell 
însă, cestiunea aoâsta nu va pută fi luată 
dela ordinea flilei. încă de pe acum s’a 
anunțat la cuvânt cu ooasiunea desbaterei 
budgetului de interne deputatul din par
tida poporală Francisc Buzath. Nu numai 
cei din partida poporală și din stânga es- 
tremă, ci mulțl chiar și din partida libe
rală sunt pentru reforma electorală. Așa 
deputatul guvernamental într’un articul de 
fliar deolară hotărît, că el mai potrivit gă- 
sesce votarea după comune. Se' vede de 
aci, că cestiunea reformei electorale preo
cupă pe membrii legislațiunel ungurescl de 
tote partidele.

Procesul dela Baia de Criș 
pentru cununa depusă pe mormentul 

lui Ian cu.

Procesul dela Baia de Criș, in
tentat celor trei tineri români uni
versitari, cari au manifestat senti
mentele de pietate ale lor și ale 
colegilor lor români la mormentul 
nemuritorului Avram Iancu din Țe- 
bea, depunend pe acest mormânt o 
cunună și ținând doue discursuri po
trivite ocasionale, acest proces s’a 
terminat cu o sentință condam- 
natore.

Cu privire la acâsta primirăm 
eri diminâță, în Ziua Intimpinărei 
Domnului, următbrea telegramă:

„ Universitarii Coriolan Steer, George 
Novacovici și loan Scurtu au fost 
condamnați fiă care la câte știse Stip- 
ttimâni închistire și 150 cortine 
amendâ.

La acest proces de sensațiune 
a luat parte mult public românesc 
din Baia de Criș și din jur. Apără
tori au fost d-nii advocați Francisc 
Hossu-Longin din Deva, Dr. St. C. Pop 
din Arad și Teodor Pop din Baia de 
Criș. Pertractarea a durat tâtă Ziua, 
înainte și după amedl și, precum se 
pote conchide din telegrama de mai 
sus, sentința a fost publicată numai 
eri diminâță.

Acâstă sentință a judecătoriei 
din Baia de Criș se pâte alătura pe 
deplin la sentințele monstruâse aduse 
pentru combaterea sentimentului na
țional românesc în Ardeal, și mai 
ales în acele ținuturi, unde domnesce 
ura cea mai turbată în contra ele
mentului românesc.

Așteptăm se primim amănunte 
despre decursul acestui proces poli
tic, de natură curat persecutoriă, ca 
să-l putem apreția din tote punctele 
de vedere. Una putem afirma deja 
de pe acum, că adecă cei ce au pus 
la cale acest proces n’au servit prin 
el nici autorității statului, nici lega
lității, cu atât mai puțin însă drep
tății. Dâr nu și-au ajuns și nu-șl vor 
ajunge nici scopul, ce par’ a-1 ave 
de-a terorisa tinerimea română, ca 
să nu mai cuteze a-șl manifesta în 
nici o împrejurare sentimentele ei 
curate și legitime naționale.

Jubileul Metropolitului Mihalyi.
{Manifestația de Marți sera)

In presăra jubileului înalt Prea Sân- 
ției Sale Metropolitului Dr. V. Mihalyi, 
s’a făcut în Blașiă o frumosă manifestația.

La 6 ore sera s’a format un impo- 
sant oonduot, care, în frunte cu musica 
pompierilor, a plecat spre residența metro
politană. Conduotul era format de elevii 
dela scâla poporală, dela institutul prepa- 
randial, apoi studenții gimnasiall și pro
fesorii lor. Conductul se puse în mișoare 
la sunetul „Marșului lui Mihaiîi" și între 
puternice strigăte de: „Trăâsoă Metropo
litan, conductul plecând dela gimnasiu, la 
seminarul teologic i-s’au alăturat clericii ou 
profesorii, er la internatul de fetițe, elevele 
acestui internat.

lncunjurând astfel piața, conductul 
ajunse în curtea residenței metropolitane, 
unde era adunat un public imens. Aici se 

afla și orchestra studenților, postându-se în 
fața residenței.

Peste puțin apare în ușa castelului 
înaltul jubilar încunjurat de membrii fa
miliei sale și de membrii capitalului me
tropolitan. AclamărI entusiaste isbucneso 
din sute de piepturi și se face o ovațiune 
înălțătore. După-ce s’a făcut liniște, pro
fesorul Alexiu Viciu pășesoe înainte și ro«- 
tesce un călduros disours la adresa înalt 
Prea Sfinției Sale.

Oratorul impunâtdrei manifestațiunl 
spune la început cum a plăout Spiritului 
sânt să oheme cap al bisericei și sodici pe 
înaltul jubilar, care aoum de 25 de »nl îșl 
împlinesoe misiunea sântă oe o are, cu 
blândeță, ou virute, ou paoiență și pretu- 
tindenea și în tote punându-se în frunte. 
Acum cinci ani, a venit ou iubire, cu pie
tate și cu dreptate în fruntea Metropoliei, 
aprindând focul iubirii în inimi și produ
când liniște adânoă în suflete. Superiorii 
și elevii, învățătorii și învățăoeii dela tdte 
institutele culturale au venit aoum se dea 
espresiune iubirii și reounoscienții lor și 
să manifeste bucuria, că s’a împlinit un 
pătrar de secul dela archipăstorirea înalt 
Prea Sfinției Sale.

„Jubilăm drept aceea cu sinceritate 
fiesoă — continuă oratorul — și din mii 
de pepturl înălțăm ferbințl mulțumiri Ta
tălui Ceresc, că a conservat în deplină vi
gors pe Corcita Sionului român, pe susți
nătorul îngriiat al acestor vechi și bine
meritate aședăminte culturali, pe Capul ve
nerat al Provinciei mitropolitane gr. cat., 
la care căutăm cu încredere și de care ne 
alipim cu tot focul iubirei. Și mici și mari, 
și tineri și bătrâni, părinți și prunoî din 
sinul biserioei ’Ți aducem daruri jubilare 
chiar inimile ndstre, căci părintesce ne ai 
condus destinele, ne-ai fost și ne ești as- 
tăcjt fala și anghira speranței, (și scutul și 
tăria după Dumnezeu.

„Părinte Bune! Noi facem voturi 
Proniei divine să-Ți dea ani mulțl și 
tot senine, ca uniți fiind în cugete și în 
simțiri să ne conduci la limanul dorit. Der 
lupte, grele lupte, prevăd și nori grei pe 
orisont se ridică și vijelidse furtune asupra 
Vasului sfânt se descarcă : Insă „viu e 
Domnul", că Naia gubernată, înțelepțesce 
condusă „cu mână tare și cu braț înalt" 
luminată.de măreț far din Sionul rbmâneșe, 
eși-va învingătore din tote uraganele și 
fericesce va ajunge în port. Grațiose Pă
rinte! Primesce ale nostre oânturl de ar
monie, omagiul nostru sincer, nefațărit și 
cordiale urări de fericire 1 Fie-Țl isbâncjile, 
pe cum Ți-i numele!

„Din ceriil i-a fost chemarea, ales de 
Provedință", Mitropolitul Victor trăâscă 
întru mulțl anl.“

Un lung și puternic „Să trăiscăP 
înecâ ultimele cuvinte.

Metropolitul răspunde adânc emo
ționat. Mulțumind pentru aceste frunoose 
ovațiunl, dă sfaturi tinerimei să țină cu 
sfințenia la șcdlă, se asculte de sfaturile și 
învățăturile magistrilor, să-și formeze ca
ractere tari, și termină aclamând pe Ma
jestatea Sa monarohul și pe Sfinția Sa 
papa.

In urmă corul cântă un imn ocasional 
și jubilantul retrăgendu-se între vii acla- 
mărl, conductul se reîntdree, âr torțele se 
depun în mijlocul pieții și se ard.

*
După cum ni-se comunică, clerul și 

poporul districtului protopopesc al Mureș- 
Uiorei, a trimis, prin d 1 protdpop Dr. Se
bastian Radu, înalt Prea Sfinției Sale Me
tropolitului Dr. Victor Mihalyi o căldurdsă 
adresă de felicitare, dorind jubilantelui ar- 
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ohiereu viață îndelungată și vigordsă spre 
prosperarea și înflorirea bisericei ■ și popo
rului român.

Din Bucovina.
(Ce« mai recentă volniciă a bar. 

Bourguignon.)
Am amintit în numărul trecut, că 

Nr. 376 dela 11 Februarie n. al „Patriei* 
din Cernăuți a fost confiscat din causa pri
mului articul, în oare se sbiciuia după me
rit cea mai nouă volniciă a bar. Bourguig- 
non în afacerea balului „Junimei".

Acest bal formâză ani de-arândul fo
carul, ce întrunea în sine elita societății 
culte a Buoovinei. La acest bal îșl dedeau 
întâlnire — cjioe „Patria'4 în articolul con
fiscat — principii noștri bisericescl, tdtă 
aristocrația română și cea străină, fruntașii 
gândirei, representanții oficiilor. Anul acesta 
însă comitetul arangiator al balului, consciu 
de demnitatea ce o represintă și gelos de 
bunul renume de care se bucură balul tine- 
rimei române academice, a înlăturat ele
mentele social dubiose, cari prin parfumul 
faptelor lor ar pută presida cinstea socie
tății. A eschis adecă pe rutânul Coco Wa- 
silko, căruia din greșelă trimițendu-i-se o 
invitare, aoâsta fu ulterior revocată.

Afacerea venind la cunoscința baro
nului Bourguignon, s’a pus să-și răsbune 
și se se amestece în treburi private. Etă 
cum presentă „Patria" isprava lui Bour
guignon :

„înainte de tdte (Bourguignon) a lan
sat un comunicat neoficios, în care se cjice, 
că balul „Junimei", odinioră un drăgălaș 
și primul loc de întâlnire al inteligenței 
bucovinene, a devenit acum un mijloc 
de agitațiă politică; dioe apoi în acea no
tiță, că metropolitul Arcadie, generalul 
garnisonei și președintele țării, cari se in
vitau de obioeiQ nu scrisual, ci prin o de- 
putațiune, au fost astă-dată demonstrativ 
ignorați, învitându-se numai scrisual. Impu- 
tându-ni-se în flne, că am invitat oficerl 
de călărași din România, ignorând pe ofi- 
cerii noștri, se recomandă printre șire, oa 
inteligenta străină și ofițerimea să se ab
țină dela bal.

„E de prisos a aminti, că tote aceste 
insinuări n’au fost decât perfidii. Oficerl 
din România n’au fost nici unul, di nici 
unul, la bal; ofioerii garnisonei ndstre au 
fost toți invitați; spre a evita o demon
strația în contra lui Arcadie, pe care „Ju
nimea" nu l’a putut invita personal din 
simplul motiv, că I. P. S. S. la timpul său 
și în calitate de vicar archidiecesan a scos 
„Junimea" din reședință, nu s’a invitat nici 
el, dâr nici oeilalțl șefi prin o deputațiune. 
E dor corect așa. Balul cu tote aoeste a 
reușit mai admirabil, decât în adi trecuțl. 
După lansarea acestei soiri, d-1 Bourguig
non a împulpat pe d-1 Coco Wassilko, a 
început gonă în contra oomitetului aran
giator. Și acum se întâmplă un barbarism 
atât de frivol și scandalos, încât n’avem 
cuvinte destul de aspre spre a-1 înfiera. Un 
scandal biurocratic de o brutalitate ne mai 
audită niol în Bucovina chiar. Etă cum;

„Intre membrii comitetului arangiator 
era din întâmplare și d-1 Dr. Niou cav. de 
Flondor, funcționar la guvernul țării. D 1 
Bourguignon, mânat de-o patimă orbă, ne
putând deslănțui ura sa asupra altuia, șl-a 
ales drept victimă pe acest inocent. După 
cât suntem informați, d l Dr. Nicu cav. de 
Flondor a fost citat în biuroul presidial și 
a fost pus înaintea alternativei: său să di- 
misioneze din comitetul balului Junimei, său 
să invite pe d-l Coco Wassilko la bal; de nu, 
i-se va intenta cercetare disciplinară. D-1 
Dr. Flondor, de alta firea cea mei blăjină, 
vătămat pănă în adâncul inimei, a răspuns 
cu o admirabilă calmitate, că nici una, niol 
alta nu pote să facă; singurul lucru ce stă 
în puterea sa este de-a demisiona din pos
tul de funcționar, în buna oredință, că ast
fel va preveni intențiunilor d-lui Bourguig
non. Sera șl-a dat demisia și a doua di 
des-deminâță a primit confirmarea, că acestă 
demisia se ia la bine-voitore cunoscință. 
A mers forte iute lucru), după cum se 
vede.

„Vestea despre demisionarea d lui 
Dr. Nicu cav. de Flondor, urmată în urma 
celei mai infame presiuni a bar. Bourguig
non, s’a răspândit în capitală cu iuțâla ful
gerului și a produs o indignațiune nețăr
murită chiar în tabăra adversarilor noștri, 
de alta prea lesne dispuși a-ne desavua în 
tote. Revoltarea sufletescă e generală. Eve
nimentele se precipitâză acum. Nu suntem 
autorisațl a prejudeca cele ce urmeză și 
cele ce trebue să urmeze. Vom observa o 
respectudsă tăcere în aceste momente, în 
Cari se desfășură ultimul act al farsei 
Bourguignon. O observare prealabilă însă 
ne vom permite și ea e forte simplă. D-1 
Bourguignon a abusat acum în modul cel 
mai mârșav de puterea încredințată lui. 
Mârșav și frivol. Răspunsul nu-i va ră 
mâne dator nația română a Bucovinei. 
D-1 Dr. Nicu Flondor a făcut ceea-ce ori
care om cu simț trebuia s’o facă. A demi
sionat și a documentat cavalerism adevărat 
românesc.... Cașul Flondor e adl cașul națiu- 
nei, și națiunea are și elemente desperate. 
Cine semănă vânt, culege furtună. Și cu 
acâsta terminăm deocamdată în buna cre
dință, că d 1 Bourguignon ne-a înțeles."

Politica ucenicilor lui Szell.
Acum de bine ce min;stru-președinte 

Col. Szell a desfășurat în parlament „prin
cipiile fundamentale ale politicei naționale 
maghiare", ce trebue urmate în cestiunea 
naționalităților, nu va fi de prisos, oredem, 
a arăta cum pricep și înțeleg uoenicii și 
adicții d-lui Szell aplicarea „principiilor" 
de care e vorba.

Bate la ochi, că a doua <j> după dis
cursul ministrului-președinte în parlament, 
una din foile fruntașe maghiare din Buda
pesta a publicat un articul asupra Șvabilor 
din Bănat, în care găsim minunate indicii 
privitor la avântul, ce și-l iau acum din 
nou maghiarisatorii sub scutul și protecția 
patronului lor din fruntea guvernului.

Bieții Șvabi1 Asupra lor și-au arunoat 
ochii cei ce vor odată cu capul să facă din 
țările acestea o mare „Maghiariă" c’o sin
gură națiune esistentă în ea, „națiunea 
maghiară unitară". Au aflat, oă Șvabii ar 
fi cel mai. bun element, cel mai potrivit 
material de desnaționalisat și contopit în 
rassa maghiară, pentru-ca apoi mâne poi- 
mâne tot prin ajutorul lor să începă ma- 
ghiarisarea și desnaționalisarea Românilor 
și Sârbilor din părțile sudice ale Ungariei.

Asta cel puțin se pote oonchide din 
artioulul amintitei foi maghiare („Budapesti 
Hirlap".)

Reeeta aplicării „principiilor funda
mentale" de oare se vorbesce acum așa de 
mult în pressa maghiară în urma discur
sului ministrului-președinte Szell, să ba- 
sâză în cașul de față pe hipotesa, că Șvabii 
vor să fiă Maghiari nu numai în senti
mente, ci și în limbă. Ca dovadă se pro- 
vdcă „patrioticul" autor din „Bud. Hrlp." 
la aceea, că din an în an numărul tine- 
nerilor șvabi, cari cresc prin șcdlele și in
stitutele unguresol primind „educațiă" și 
„cultură" esclusiv maghiară, se înmulțesoe 
văflând ou ochii. Dat fiind „faptul" acesta 
guvernul d-1 ui Szell e provocat, oa pe tote 
căile și prin tâte mijlocele să cultive și 
scutâscă în sînul Șvabilor „focul sacru al 
ouratului patriotism", să influențeze ințelep- 
țesce și cu de-abinele, ca „sângele german 
(șvăbesc) să se prefacă în sânge maghiar*, 
căci astfel „Ungaria va afla în părțile su
dice (Bănat) tăria națiunei maghiare*

In ohipul acesta Ungurii îșl vor vedâ 
în curând realisat măcar o parte din visul 
lor de aur — și încă cum ? Maghiarisând 
și contopind pe Șvabi, cari cucereso teren 
printre Serbii din Badea, ba în Torontal 
dau vitejesoe piept cu Românii, statul ma
ghiar n’ar pută face ceva mai salutar pen
tru întărirea maghiarismului, decât câști
gând sufletul și inima Șvabilor prin pro- 
tecțiune, pentru-ca ducendu i pe povârnișul 
renegatismuhii, să-i pornâscă odată oontra 
Sârbilor și Românilor. „Șvabii maghiarisațl 
sunt unica fortărăță inespugnabilă contra cu
rentului slav și român în Bănat*, c)ic cei-oe 
aplaudă și admiră în coldnele lui „Bud. 
Hrlp." direcția politioă a ministrului Szell, 

susțiind totodată sus și tare, că numai ma- 
ghiarisarea și contopirea Șvabilor pole 
forma în Ungaria sudică radicala solu- 
țiune a oestiunei naționalităților.

Și fiind-că aceBta se susține pe față 
într’un diar, care se pretinde * fi cel mai 
serios și mai popular la Maghiari, cine ar 
putâ să se mai îndoâscă în sinceritatea ou 
care sunt date pe față astfel de planuri? 
Chiar și numai oa oontemplațiune, acest 
plan denotă barbarele sentimente și inten- 
țiunl ale adversarilor poporelor nemaghiare, 
cari de sus dela ministru pănă jos la cel 
mai de rând nădrăgar sunt turmentați de 
fixa ideiă, oă numai desnaționalisând po- 
porele din jurul lor pot fi stăpâni mari și 
tari în țâra acâsta.

Apoi, deoă e pe atâta: înainte numai 
jupanilor dela putere! Este insă forte trist, 
când un popor ajuns la absolută stăpânire 
și egemoniă politioă, se simte atât de 
slab și neputincios în fața viitorului, încât 
nu-șl vede scăparea, decât în sporirea lui 
numerică prin corcituri și renegați.

Răsboiul din Africa sudică.
țlilele din urmă au sosit soiri însem

nate de pe câmpul de răsboiîl din Africa.
După a treia respingere a lui Buller, 

armatele englese din Natal au trecut erășl 
îndărăt peste Tugela, forțate și strîmtorate 
de tote părțile de Buri. In urma acestei 
derute a Englesilor, generalissimul Joubert 
s’a decis să ia ofensiva contra lui Buller, 
voind să-l împresure și să i faoă imposibil 
în Natal. De-odată cu acesta sortea răs- 
boiului e transpusă așa dicend în partea 
apusână, unde în jurul orașului Kimberley 
se repetă acum aceeași campaniă ca în jur 
de Ladysmith. La Kimberley a alergat și 
comandantul suprem Roberts, ca împreună 
cu generalii Methuen, French, Macdonald 
și alții, să scape orașul, unde stă refugiat 
Rhodes Cecil și sunt grămădite comorile 
de diamante în valore de mai multe mi- 
lidne.

Etă soirile mai însemnate de pe câm
pul de resboid:

Ofensiva lui Joubert. Refugiarca lui 
Buller.

Prima scire despre luarea ofensivei 
din partea lui Joubert contra lui Buller a 
sosit din Durban. Joubert a năvălit ou 6000 
pe pământul Zulușilor ou scop de-a împre
sura pe Buller.

Scirea acâsta fu confirmată de-o tele
gramă, ce a primit’o „Dayli Mail" din Pie
termaritzburg, care spune, că Burii înain
tând au ooupat Bloysfarm, spre răsărit, 
care nu e departe de Chieveley, cartierul 
lui Buller, decât cale de-o oră cu calul. 
Burii au instalat aici numai deoât un 
spital.

O scire telegrafioă din Berlin ou data 
de 12 1. c. spune, oă înaintarea generalului 
Joubert spre Greytovn-Weston a produs o 
mare panică la Durban și Pietermaritzburg. 
Generalul Buller se retrage grabnic spre 
Estcourt. Er din Bruxella se anunță, că 
după soirile mai nouă, retragerea lui Bul
ler a degenerat într’o adevărată derută. 
Burii au persecutat pe EnglesI pănă la 
•Tugela drâptă, și acolo au ooupat posiții 
forte tari. Joubert se pregătesce să mârgă 
contra Pietermaritzburgului. Tot din Brue- 
sella se anunță, pe urma soirilor sosite de 
pe câmpul de răsboiîl, că trupele englese 
sunt cu desăvârșire demoralisate. Așa în
tre altele se vestesee, că un escadron de 
cavaleriă engles a deșertat înainte de a-se 
da ordinul de retragere.

In jur de Kimberley.

Intr’aoeea a sosit la Londra scirea, 
că comandantul suprem Roberts a plecat 
cu 36,000 de omeni să libereze Kimberley. 
Scirea acâsta a fost publicată de însu-șl 
guvernul din Londra cu adausul, că după 
liberarea orașului, Roberts va merge di
rect spre Bloemfontein, capitala statului 
Oranj e.

Nu mai puțin însă se întăresc aici și 
Burii, cari au început deja să bombardeze 
Kimberley. Spre răsărit dela acest oraș ei 
și-au făcut șanțuri puternice de apărare.

Retragerea Englesilor în Capland.

Agenția „Reuter" primesce din Re- 
gensburg soiri importante. Armata englesă 
de lâugă Slingersfontein a fost silită să se 
retragă la Rengsburg. Intre EnglesI și Buri 
au fost lupte estra-ordinar de sângerdse, în 
cari JEnglesii au avut pierderi colosale. Insu-șl 
orașul Rensburg e în primejdiă, și e pro
babil, că Englesii se vor retrage pănă la 
Naawpori.

Armările Amgliei.

In ședința de alaltăerl a oamerei lor- 
dilor, ministrul de răsboiîl Landsdoione a 
declarat, oă guvernul voesoe să echipeze 
pentru Africa 15 batalione infanteria, 37 
baterii de tunuri, 6 baterii călăreți și 4 
regimente de cavaleria. Pentru a liniști 
spiritele, ministrul a declarat, că pentru 
apărarea țării mame stă gata O armată 
de 409 mii.

SOIRILE DILE1.
— 3 (15) Februarie.

Sfințirea bisericei române din 
Panciova. Cu privire la sânțirea biserioei 
române din Panciova, despre care ni-s’a 
telegrafat alaltăerl, primim înoă următorele 
amănunte : Sânțirea bisericei române gr. or. 
din Panciova s’a făcut Duminecă în 30 
Ian. st. v. 1900 prin protopresbiterul Pan- 
eiovei Trifon Miclea din Satul nou, asistat 
de preoții Stefan Popa din Seleuș și loan 
Stroia din Omolita. In acea 4’ s’a celebrat 
prima liturgiă în limba română și s’a intro
dus în oficiul de administrator parochial al 
Panciovei preotul loan Stroia. A partici
pat mult popor și inteligență și mulțl în
vățători din ținutul Panciovei. S’a dat și o 
petrecere, care încă a succes, deși abia cu 
2 dile înainte s’a sciut, oă va fi și pe- 
trocere.

Pentru masa studenților dela șoo- 
lele medii și superiore din Brașov au intrat 
dela corpul învățătorilor din Pfeșmer din 
venitul curat al unei petreoerl arangiate 
in favorul mesei studenților : 20 corone.

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

-j- Gustav Augustini, 4iar’stal de 
origine slovac, oare a colaborat anii trecuțl 
multă vreme la „Tribuna" din Sibiiu și acum 
în urmă la „Tribuna Poporului" din Arad, 
și-a curmat alaltăerl dimineța firul vieții 
în desperarea, ce i-a causat’o suferința de 
o bolă incurabilă. Augustini era un zelos 
naționalist slovac. In tâmna anului 1897 a 
petrecut mai multe săptămâni și în Brașov, 
unde a făcut băi de hidroterapiă. In tim
pul acesta am avut ocasiune a l cunosee 
mai de aprope ca pe un fervent aderent 
al oausei naționalităților. La începutul anu
lui 1898 mergând acasă a încercat Să scotă 
împreună cu alții un 4,ar slovac, der n'a 
reușit. Pe lângă altele a fost torturat și de 
năcazurile vieții. — Fiă-i țărîna ușdră !

Furt. Miercuri s’a descoperit la Casina 
română din loc un furt, care se vede că 
s’a săvârșit în nisce circumstanțe cu totul 
estraordinare. Din cassa de fier a Casinei 
au dispărut bonuri de stat române în va- 
lore de 25,000 de lei, fără ca să se fi pu
tut descoperi vre-o urmă de încercare de 
spargere a eassei, sâu a trasorului dinăun
trul ei, în care erau păstrate bonurile și 
oare a fost aflat deschis, și cassa asemenea 
descuiată Ni-se spune, că de-odată cu bo
nurile de stat a dispărut din cassă și căr
ticica, în care erau însemnați numerii bo
nurilor, ce se aflau păstrate în tresorul 
eassei. Acești numărl însă s’au putut eraua 
imediat pe altă cale. Firesce cașul ace
sta a produs mare sensațiă. Poliția a în
ceput îndată ceroetarea cașului. Amă
nunte despre mersul oercetării nu avem 
pănă în momentul de față.

Bonurile dispărute. Ni-se comunică, 
că scrisurile fonciare urbane române, cari 
au fost furate la Casina română, sunt cinci 
bucăți â 5C00 lei cu numerii următori: 
14,903; 23,219- 47,382; 67,782 și 98.621’ 
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Acâsta spre soire tuturor acelor, cărora 
li-s’ar oferi spre venerare aoeste scrisuri 
fonoiare.

Tinerii meseriași români din Bra
șov (Scheiti) vor arangia Duminecă, în 6 
(18) Febr. în sala dela Redută, o nouă pe- 
treoere poporală, al cărei venit va fi des
tinat în favorul fondului pentru înființarea 
și susfiuerea unui cor la biserica sf. Treimi 
de pe Tocile. Producțiunea, pentru al că
rei bun succes tinerimea îșl dă totă silința, 
va consta din coruri, dirigiate de d-1 Dr. 
Sterie Stinghe, o declamațiune, un dialog 
și la urmă representarea următorelor două 
piese teatrale: „O daraveră periculâsă**, 
farsă în 1 act, loc&lisată de I. Em. Bo- 
bancu. Va fi representată prin d-nii: V. 
Moldovan, D. Bucă, d-ra E. Râșnovean și 
d-1 G. Stinghe. — Apoi se va representa 
comedia în 1 act de Alexandri: „Credito
rii prin d-1: N. Purcărea, d-ra Elena Pufu, 
d-nii: N. Ardeleanu, N. Scurtu, Al. Beni- 
gal, I. Prunsche, V. Ogea, . N. Voina, D. 
Gârneți, G. Iliesou. După produoțiune ur- 
mâză dans. Intrarea: de personă 60 cr., 
pentru studențl 40 or.

Adresarea scrisorilor în Budapesta 
Primim din partea direcțiunei de poște și 
telegraf pentru publicare o cerere, prin 
care se aduce la eunosoința publicului, că 
scrisori adresate la Budapesta de multe-orl 
nu pot să ajungă curând la'destinațiă, căci 
în mare parte adresele nu sunt complecte, 
arătându-se numai strada și numărul casei, 
pe când înafară de acestea mai trebue să 
fiă însemnat pe adresă cu deosebire și cer
cul administrativ, apoi etagiul și numărul 
ușei. Publicul e rugat în interesul propriu, 
ca pentru evitarea întârdiărilor și pentru 
ușurarea serviciului și așa destul de greu 
al personalului să însemne pe scrisorile și 
pachetele adresate în Budapesta, pe lângă 
stradă și numărul casei, și cercul adminis
trativ (1 —X), apoi etagiul și n-rul ușei.

Un soldat, care își tâe mâna. Un 
fapt din cele mai crude s’a săvârșit Luni 
la bateria I din regimentul 2 de artileria din 
Buouresol. Pe la 8 âre diminâța, sol
datul Nicolae Ion, întră în bucătăria regi
mentului, luă un topor, îșl pase mâna 
stângă pe tăetor și isbindu-o ou putere, îșl 
reteza degetele. Nisce alțl soldați, văcjend 
cele petrecute, dădură alarma. Aghiotantul 
de servicii! veni numai decât și la între
bările ce puse lui Nicolae Ion, acesta răs
punse : — Eu aveam acasă un bou, pe care 
îl iubeam ca viața. ErI primii o scrisore, 
că mi-a murit boul și de dorul lui, void să 
mor și eu. Nenorocitul soldat fu pansat la 
infirmeria regimentului și după aoeea fu dus 
la spitalul militar împreună ou degetele, cari 
fură adunate de jos.

Concertul G. Enescu la Paris.
Paris, 11 Febr. n. 1900.

(Corespondență part, a „Gazetei Transilvaniei11.)

Erl a oântat tînărul G. Enescu oon- 
•certul pentru violină de Beethoven (op. 61) 
aici la Paris. Sala cea mare a Ghâtelet-ului, 
în care se dau în fiă-care Duminecă ma
rile ooncerte de sub direcția lui Colonne, 
era plină de lume. Enescu e deja cunoscut 
publioului Parisian. De doi ani înooce el a 
debutat de două-orl cu două mari oompo- 
sițiunl ale sale. Acuma „publicul a venit 
să aplaude pe violinistul oelebru în per
sona tînărului componist atât de admirat1*, 
scrie „Le Journal** de Luni, âr „Le Fi
garo** oonține o lungă reoensiune, în care 
cunosoutul Alfred Bruneau scrie următo- 
rele: „...Am ajuns chiar la vreme la Châ- 
telet pentru ca să pot audi pe d-1 George 
Enescu. Tînărul oompositor, oare are un 
talent atât de remarcabil și escepțional, a 
raportat premiul cel mai mare de vidră la 
ooncursurile din urmă ale Conservatoriului. 
Geea-ce pe lângă oelelalte însușiri ale lui 
îmi place mai mult la el e, că el n’are ni- 
mio din „virtuoeitatea** obicinuită. A inter
pretat ooncertul de Beethoven ca un mare 
artist, ou o noblețe de stil, cu o autoritate, 
cu o stăpânire a materiei și cu o profun- 
ditate de sentiment admirabilă, aducân- 
■du-ml aminte — comparația mi-o impune 

— de d-1 Saint-Saens la piano. Acesta e, 
ored, cel mai mare eloj, ce i-se pote aduce 
oui-va. A fost viu aolamat**.

D-le Redactor! Am pus înaintea co
respondenței mele aoeste cuvinte traduse 
verbal după critica unui Frances, pentru 
ca vorbele mele, oe vor urma, să nu pară 
esagerate. Eu n’am fost singurul, care am 
fost răpit erl de cântecul Iui Enescu, ci 
toți cei cinci mii de ascultători, cari um
pleau sala concertului, au admirat pe acest 
tînăr fenomenal.

Concertul s’a început cu uvertura din 
„Olandesul sburător** de Wagner. Apoi a ur
mat Enescu. De oum pășî pe scenă, cei, cari 
îl sciau din anii precedențl dej», au înce
put să-l aplaude, âr cei, oarl îl vedeau 
pentru întâia-dră, se soulau în piciore mi
rați. Căci e lucru neobicinuit, ca să se 
arate în concertele acestea, cari au faima 
de unele dintre cele dintâitî ale lumii, un 
tînăr, căruia abia îi mijesce mustața. 
Enescu n’are încă 20 de ani împliniți. Co
lonne vorbesoe cu el. Enesou e favoritul 
său. In sfîrșit cei 150 de esecutanțl încep 
Allegro. E Beethoven acesta, îl recunoscl 
din aoordurile dintâiîl! Și de-odată ca un 
glas din depărtare se aude vidra lui 
Enescu. Răsuflarea tuturor e oprită. Sune
tele acestea curate ca apa de munte, dulci 
ca cântările serafimilor și pline, că fiă-care 
sunet îți părea o picătură rotundă ... pare 
că nu pot fi scose unei violinl de mână 
omenescă. Numai Sarasate mai scie face 
astfel de minuni, numai el are modulațiu- 
nile acestea, pianissimurile aoelea aeriane, 
pe cari abia le audi, le visezi, le presupui 
par’că și totuși sunt întregi și pline! M’am 
uitat la cel ce cânta. Nimio, nimic din 
mișcările caracteristice ale virtuoșilor. Cu 
oapul în pământ, el cânta, purtat de tonu
rile propriului său cânteo în alte lumi, nu
mai mânile i-se mișcau. Părea un cioban, 
care visător cântă doina sa favorită, ne
mișcat, cu ochii țîntă spre un punct îna
intea sa cu gândurile departe, departe și 
ou sufletul său întreg în doina sa.

E multă, multă doină în eseoutarea 
lui Enesou. Pote părțile, cari cer un suflet 
bărbătesc, n’au fost eseoutate cu destulă 
energiă, dâr părțile lirice au fost absolut 
neîntrecute. Enescu însă nu e unilateral, 
nu e numai sufletul sentimental, care se 
pierde în lirismul lui Beethoven, el e îna
inte de tdte un om cu o pricepere musi- 
oală estraordinară și e stăpân absolut pe 
vidra sa. Rondoul admirabil dela urmă și 
cadența dela început au arătat acâsta.

Caragiale a spus într’un artiool din 
„Pagini literare**, oă fiă-care popor nasce 
artiști mari, dâr de obște așa, oă e abundent 
în a nasce o specie de artiști și-i lipseso 
representanții celorlalte arte aprope ou 
desăvîrșire. Musica e acasă în Germania, 
Italia și Francia. România pare oă nu-i e 
cunosoută. Singurii: Stefănesou și Enescu 
sunt cei ce pricep musioa în totă țâra ro- 
mânâscă. Cel ce a 6pus vorbele astea, el 
însu șl, deși diletant, e unul dintre cei mai 
prGfuncjl pricepători ai musioei la noi. El 
are dreptate, oă afară de câte-va talente 
— mai multe înoă la noi în Ardeal decât 
îd Tdră, — cari și ele au să se lupte me
reu cu micile miserii cjilnice, cari le sugrumă 
în aspirațiile lor, noi n’am avut nici un 
geniu musioal pănă acum. Pănă la Enesou. 
Dâr în acest tînăr estra-ordinar doina nos- 
tră atât de admirabilă, pare-că a vrut să 
întrupeze tot geniul ei.

Fără să fi Român trebue să-l admiri. 
Dela întâia mișcare a arcușului pănă la 
oea din urmă, atențiunea a tot ce e price
pător de musică în Paris a fost încătușată 
de arta Ini Enescu. O salvă nesfirșită a 
urmat după cadența părții prinse, âr când 
în mijlocul edmirabilului larghetto a ples
nit o cordă a violinei, la toți li-s’a oprit 
răsufletul. Colonne se uita îngrijat la ar
tist. Der el cânta mai departe pe trei 
cârde, apoi prinzând violina celui dintâi& 
violinist din orchestră, i-a luat’o și a ur
mat oântarea aprope fără pausă, atât de 
admirabil și atât de duios, că sala întregă, 
uitându-se, a început să aplaudeze în mij
locul concertului. La urmă a fost viu acla
mat de repețite-orl.

Să ni-1 țină Dumnedeu spre fala 
neamului.

Depestraje.

Din partea Reuniunei învățătorilor ro
mâni dela șcâlele popor, confes. ortodoxe 
din protopopiatele aradane I—VII primim 
spre publicare următorul:

Jkpel.
Cătră tofi P. T. D-nl autori de opuri li

terare și sciențifice și cătră toți iubitorii de 
cultură și progres.

Marele Archimede a esclamat odini- 
âră: „Da mihi ubi consistam, et terram di- 
movebo*. Noi ,’dicein astăcjl.’ „DațI școlei 
române confesionale tdte oele de lipsă, și 
acesta va reforma societate românescă1* !

Pătrunși de importanța, ce o pote 
ave o șoolă confesională română asupra nâ- 
mului nostru, învățătorilor ordtoocșl români 
din șâpte protopopiate ale de Dumnedeu 
scutitei dieceBe a Aradului, au format o 
reuniune, în care tot membrul să afle cele 
necesare pentru progresarea sa oulturală, 
în soopul, ca de aci să se reserve asupra 
poporului român binecuvântările fericitei 
omenesc!.

Neajunsurile materiali însă ne fac pe- 
decl întru realisaraa nobilelor ndstre inten- 
țiunl; de aceea îndrăsnim și acum a inco
moda, său pâte chiar a molesta generosa 
și nobila ndstra inteligență, cu rugarea 
umilită, să binevoiască a dona pe sâma 
bibliotecei nostre câte un esemplar din 
scrierile lor valordse și alte opuri de va- 
lore, seu doră însăși valorea outărui op, 
carele noi apoi îl vom recvira în favorul 
biblioteoei, din care.membrii doioșl de cu- 
noscințe nouă se-șl potă stâmpăra tot mai 
mult lăudabilul strămur.

OrI-ce donațiune în favorul bibliote
cei, rugăm a-se trimite la adresa subscri
sului președinte și despre tdte vom răspun
de prin rațiociniu și mulțămită publică.

Arad, din șediiița comitetului central 
ținută la 4 Ian. n. 1900.
Prof. Teodor Ceontea, Iosif Moldovanu,

președinte. secretar prim.

Literatură.
A eșit de sub tipar Al doilea capi

tol din contabilitatea duplă, de I. C. 
Panțu. Acestă nouă broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 

. ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țâză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

La afacerile de bancă, după o împăr- 
țelă sistematică a afacerilor, s’a esplicat 
scontul de cambii și reescontul, afaceri cu 
monete, avansuri pe efecte publice (lom
bard); împrumuturi pe alte gagiurl (marfă 
etc.) și depunerile spre fructificare. Espli- 
cările s’au făcut la singuratice cașuri și 
apoi s’au combinat la mici afaceri, cari 
durâză trei și șese luni, arătându-se închee
rea într’un Maestru tabelar și la urmă ară
tându-se trecerile, așa clupă cum se în
tâmplă în practică, în registre principale 
și auxiliare.

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

Dare de semă și mulțâmită, publică-
La petrecerea cu joc arangiată de 

corpul învățătoreso din Preșmer la 30 Ian. 
a. c. au întrat cu totul 177 oor. și 20 fii. 
Spesele au fost 105 cor. și 42 fii. Din ve
nitul curat de 71 cor. 78 bani destinat spre 
scopuri de binefacere s’a dat:

1) Pentru masa studenților în Brașov 
20 cor. 2) La fondul despărț. I al Asooia- 
țiunei 20 oor. 3) La fondul pentru facerea 
unui stindard școlar în Preșmer s’a dat 
10 cor. 4) La fonful corpului învățătoreso 
din loc 21-78 cor.

Cu acestă ooasiune ne ținem de da- 
torință a esprima mulțămită nostră tuturor 

participanților și în speoial d-lor, oarl au 
contribuit peste prețul întrărei, și anume :

M. Tieskes v. jude 3 oor. K. Billasch 
dir. fabr. 1’40 cor. Al. Thier veterinar T40 
oor. Teodor Bobu 2 oor. Anton Kuballa 
1’20 oor. Mioh. Negruțiu Markoș 1’20 oor. 
I. Turk jude 1 cor. George Preus notar. 80 
b. Fr. Sindel parooh ev. 80 b. Cr. Sohmidt 
oap. 40 b. Fr. Schmidt rector 40 b. Ioh. 
Copony notar 40 b. Ioh. Binder învăț 40 
b. Fr. Kooh învăț;. 40 b. Dr. Fr. Boltres 
medio 40 b. Ivan învăț. Buzeu 40 b. Kath. 
Kooher 40 b. Rosa Horvath 40 b. David 
Bogolea învăț. Doberlău 20 b. Ana Ko- 
pony 20 b.

Preșmer, 1 Februarie 1900.
Cassarul.

ULTIME SC1KL
Bruxella, 12 Februarie. O tele

gramă sosită atji diminâță din Pre
toria anunță, că Burii OranjenI au 
ocupat în 11 Februarie întreg raionul 
dela Pennsburg al generalului Clements. 
Pierderile Englesilor sunt grozav de mari. 
Generalul Clements a fost silit se 
părăsbscă tbte posițiunile, ce le 
ocupa dela 1 Ianuarie înebee, și s& 
fugă la Arundel.

Londra, 14 Februarie. „Morning 
Post“ publică un articol, în care pre- 
gătesce opinia publică englesă la 
deseverșita cădere a Ladysmith-ului..

Palea șerpilor. Intre stânoile mun
ților Caucasului se află o vale, oe se nu- 
mesce valea șerpilor. Acestă vale cuprinde 
oam două mile cuadrate, închise jur îm
prejur de munți înaltl și între ei domnesoe 
o primăvară eternă. Aci cresc arbori, ar
buști și tot felul de plante orientale din 
cele mai alese, pasările cu penele lor fru- 
mâse îșl fac cuiburile prin acei arbori, 
isvorele cristaline șerpueso argintiu printre 
stânci și pururea e clima domâlă și ori
zontul veolnio azuriu. Călătorii, cari au 
văcjut aoâstă vale, au rămas cu impresiu- 
nea, oă aci ar fi fost lâgănul primei părechl 
omenesol. In luna Octomvre, oând tote pă
șunile, afară de cea’ din valea șerpilor, în
cep a se isprăvi, semințiile nomade din 
Caucas se retrag pentru a petrece iarna în 
acest paradis. Dâr în Martie deja, pănă 
când sorele încă nu și-a revărsat peste tot 
locul racj0!0 sale căldurâse, părăsesc împre
ună cu turmele lor valea pentru de-a face 
loc fioroșilor loouitorl, al căror nume îl 
portă acea vale.

Din acest timp începând valea este 
deschisă pentru alte ființe: mii de șerpi, 
mari și mici îșl au în acea vale locuința 
și vai de aoea creatură, care s’ar rătăci pe 
acolo. De departe, de pe dâlurl, s’au ob
servat cu ajutorul ochianului soenele înfio- 
rătore, ce se petreo în vale, dâcă se rătă- 
oesce pe acolo vre-o fiară sălbatioă. Șerpii 
șuerând se încolăcesc în jurul prădii, care 
scote țipete desperate de durere. In cele 
din urmă, după o luptă desperată, prada 
este omorîtă și mâncată de șerpi.

*

Cam adbrme omull După cei mai 
renumițl scriitori simțămintele omului, când 
se culoă, nu adorm tote de-odată, oi pe 
rând unul după altul. Mai îutâiîi nervii 
feții, prin închiderea oohilor, îșl perd 
susceptibilitatea, pe oând tote celelalte sim
țiri funcționâză încă pe deplin. Al doilea 
simț, care ese din funcțiune este al gus
tului,-acestuia îi urmâză simțul mirosului, 
după el simțul aucjului și în fine simțul 
pipăitului. Durmirea nu este la tote sim
țurile egală, unele dorm mai greu, altele 
mai ușor, anume simțul pipăitului dorme 
mai ușor, așa că el se și destâptă mai iute, 
după acesta urmâză simțul aucjului, al gus
tului și în fine al mirosului.

Proprietar: Dr. Aurel fflureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior,
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CuiPffiuB Ba toawsa dlâim
Din 14 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.......................... 98.85
Renta de eorbne ung. 4%. • . • 98.25
Inapt, o&il. fer. ung. în aur 41/2%« 100,75 
i’mpr. o&il. fer. ung. in argint 41/2°/o- 99 90
Oblig. oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40
Honuri rural-, uagare 4% • • • 93.25
Bonuri rurale oroate-slavone . . . 94.— 
linpr. ung. cu premii'........................ 162.25
Losnrî pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.25 
Renta de argint austr............................99.95
Renta de hârtie austr............................... 99.95
Renta de aur austr..................................99.20
Losurî din 1860.................................... 137.20
Aoții de-ale Bânoei austro-ungară . 126.50 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 187.75 
Aoțăi de-ale Băncei austr. de credit. 236 20 
Napoleondorî..................................... 19 26
Mâroi imperiale germane . . . 118.15
London vista . •....................... 242.30
Paris vista...................................... 96.25
Rente de oorbne austr. 4% . . . 99.30
Note italiene.......................................... 89.75

CmfsuB pieței Srașow.
Din 15 Februarie 1900.

Banonota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napolgond’ori. Cump. 
QalbenX Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
M&rol germane Cump. 
Lire turcesc! Cump. 
Scris, fonc. Albina 5%

18 80 Vend. 18.88
18.50 Vend. 18.60
19.10 Vend. 19.20
11.30 Vend, 11,30
2.54 Vend. 2.55

117.80 Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

202.- Vend 203.-

CONVOCARE
Domnii acționar! ai institutului de credit și eco

nomii „LIP0VANA“ societate pe acții, se invită la a

Vl-a AcLunare generală, ordinara 
care se va ținb în 1 Martie a. c. la 10 ore a. m. în 

localul institutului, opidul Lipova.

Obiecte de pertractare:
1. Raportul direcțiune! pe al șbselea an de gestiune.
2. Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Darea absolutoriului direcțiunii și comitetului de

supraveghere (§ 26 din statute)
4. Deciderea asupra întrebuințării profitului curat și

fixarea dividendelor pro 1899 (§§ 26 și 46 din 
statute).

5 Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 lit. g. 
din statute.

6. Alegerea a doi membri în direcțiune și a unui 
membru în comitetul de supraveghiere.
Domnii acționari cari voesc a participa la adu

narea generală, în conformitate cu § 16 din statute 
se avisbză a depune la cassa institutului acțiile înainte 
de deschiderea adunării generale.

Lipova, 1 Februarie 1900.
Ales. Mccsonyî m. p.

președinte.

RAPORTUL
comitetului de supraveghiere.

Onorată adunare generală !
Avem onbre a Ve raporta, că am urmat cu aten

țiune afacerile institutului din decursul anului de ges
tiune 1899, și am aflat exemplară punctualitate și 
ordine la institut, atât cu ocasiunea revisiunilor pres
crise de statute cât și a celor extra-ordinaie. Tot ast
fel reverend din posiție în posiție compunerea bilan
țului și contului profit și perder! de pe anul 1899 
le-am aflat în deplină consonanță cu cărțile princi
pale și auxiliare ale institutului și conform legii co
merciale.

Ve raportăm în fine, că primim propunerea di
recțiunii relativă la distribuirea venitului curat de pe 
anul 1899 — conform bilanțului de fl. 9707.93 — și 
rugăm onorata adunare generală se binevoiască a da 
absolutoriul pe anul de gestiune 1899 atât direcțiunii 
cât și comitetului de supraveghiere.

LIPOVA, 1 Februarie 1900.
Prof. Teodor Ceontea m. p. Toedor Cosma m. p. 

președinte.
Stefan Bordoșiu m. p., Terenfau Petroviciu m. p.

activ. CONTUL BILANȚULUI pasiv.

Nr. 2448-1900.

PUBLICAȚIUNE
Se aduce spre conoscința pu

blică, cumcă socotela caaaei orianale 
pro 1899 examinată și clausulată de 
comtabilitatea orășenescă, se află în 
decursul a 15 cjile la scaunul oră
șenesc orfanal și se pbte în decur
sul brelor de oficiu examina din par
tea fiecărui. Eventualele observări în 
contra acestei socoteli se pot în de
cursul amintitului termin ascerne 
acestui magistrat.

Brașov, 14 Februarie 1900.
Nr. 862 Magistratul orășenesc.

fLoxixxi ci. £. orimi ci.

Cassa în numerar .... 4647 38 Capital pe acții . 50000 —
Escompt ................................ 292360 67 Fond de reservă . 12896 43
Credite personale .... 19826 80 Fond de pensiuni 734 —
Credite cambiale cu acoperire hipot. . 15961 — Depuneri spre fructificare 195633 92
împrumuturi hipotecare 12199 50 Reescompt........................... 77405 8u
Lombard ....... 3930 — pro anul 1897 fl. 40.—
Efecte publice........................... 147 9 — Dividende neridicate „ 1898 „ 80 — 120 —
Realități................................ 576 12 Conturi curente . . . . 2800 —
Mobiliar..................................... fi. 420.— 370 — Diverse conturi creditbre . 433 15

amortisare , 50.- Interese transitbre . 3418 86
Diverse conturi debitbre . . 1799 62 Profit curat ...................... 9707 93

353150 09 353150 09

Nr. 726—1900

PUBLICAȚIUNE.
Prin acesta se aduce la cunos- 

cința publică, că pe basa conclusu
lui representanței comunale orășe
nesc! din 23 Novembre 1899, întrat 
în putere de drept, referitor la aco- 
perireaAeficitului de 152,811 corone 
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.
854,2- 2. Magistratul orășenesc.

= Nicu A. Popovlcl ti
Doctor în drept, T v 

$■ avocat. g
2 BucurescI, Strada Dionisie 58. £

<> ■ <> B O ■ O O ■ <YB O ■ <> fii/

eșite.___________ PROFIT ȘI PERDERI___________ intrate.
fLloxixiî. CI. floxixiî CI

Interese : Interese:
de depuneri spre fructificare 11071.10 de escompt........................... 28605.69
de reescompt........................... 5351.42 „ credite personale . 2408 71
de cont curent ..................... 130.90 16553 42 „ „ camb. cu acop. hip. 1625.12

Spese : „ împrumuturi hipotecare . 1362.43
salarii..................................... 309J.68 „ lombard........................... 497.20
chirie, imprimate, registre, „ efecte ................................ 59.22 34558 37

diverse ................................ 1288 87 ProvisiunI................................ • • • 719 58
maree de presență. 459.— 4839 55

Contribuțiune :
directă ..................................... 2819.94
10% dare după interesele la

depuneri................................ 1107.11 3927 05
Amortisare :

din cambii................................ 100.— *•
„ spese advocațiale . . . 100.—
„ mobiliar........................... 50 — 250 —

Profit curat ................................ 9 7U7 93

35277 95 35277 95

LIPOVA, 31 Decembre 1899.
Voicu Hamsea Sever Bocu m. p.
director esecutiv. T~> Ixecțlnnea,: prim-comptabil.

I. Cimponeriu m. p., Dr. G. Popescu m. p., 1. Behelean m. p., P, Papp, m. p., A. Ciugudean m. p., JD. Popoviciu m.. p.. 
Confrontându-se cu cărțile principale și ausiliare le-am aflat esacte.

LIPOVA, 1 Februarie 1900.
O o m itetu.1 d. e s-a.pra.'veg-Ii.ieres

Teodor Ceontea m. p., Teodor Cosma ui. p , Stefan Bordoșiu m. p., Terențlu Petroviciu m. p.
președinte,

Sz. 58—1900,
v6grh. sz.

Ârveresi hirdetmeny.
Alulirt birbsâgi vegrehajto az 1831 âvi LX. t. cz. 102 §-sa er- 

telmeben ezennel kbzhirre teszi, hogy a zernesti kir. jârâsbirbsâg 1884- 
6vi 72. plg. szâmu vegzese kovetkezteben 'Puscariu Jbzsef brassbi iigy- 
vbd âltal kepviselt Tisca Gyorgy javâra Mosoiu Josif fundătai lakos 
ellen 486 korona s jâr. erejeig 1894. evi jânuâr hd 26 ân foganatositott 
kielbgitesi vegrehajtâs alkalmâval lefoglalt es 760 korra becsiilt kOvet- 
kez6 ingosâgok u. m.: 1 15, tehenek es juhok nyilvânos ârveresen el- 
adatnak.

Mely ârveresnek a zernesti kir. jârâsbirbsâg 1899. evi Pv. II. 58/4 
szâmu vegzese folytân 486 kor. tbkekovetelbs, ennek 1886. evi januâr

hb 1-sO napjâtbl jâro 8% kamatai es eddig osszesen 72 korona 80 filer 
birbilag mâr megâllapitott kbltsegek erejeig Fundâtân, Mcsoiu Josif 
lakâsân leendb eszkozibsâre 1900. evi Februar ho 24-ik napjănak delelotti 
10 orăja hatâridbul kituzetik es ahhoz a venni szândekozbk oly meg- 
jegyzessel hivatnak meg, hogy az erintett ingbsâgok az 1881. evi LX. 
t.-cz. 107. es 108. §-sa brtelmeben keszpenzfizetes mellett, a legtbbbet 
igerbuek becsâron aiul is el fognak adatni.

Amenyibeu az elârverezendb ingosâgokat mâsok is le es felulfog- 
laltattâk s azokra kielegitesi jogot nyertek volna, ezen ârverea az 1881. 
evi LX. t. cz. 120 §. brtelmeben ezek jâvâra is elrendeltetik.

Kelt Zernesten, 1900 bvi Februâr hb 7 napjân.
HUSZĂR VILMOS

857.1 — 1 kir. birosâgi vegrehajto.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


