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PREȚUL IHSERȚIUUILOR : o se
ria ițarmond po o colină 6 or. 
ui 30 or. timbru pentru o pu- 
blioare. — Publioări mai doso 
după tarifa și Învoială.

RECLAME pe pagina a 8.a o 
Beriă 10 or. său 30 bani.

„gazeta* iese în uscare Oi, 
Ataamejite pentru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fl., po aâse luni 

6 fl., pe trei luni 3 fl.

*) A-se vede N-rii „Gaz Trans." 24, 26 și 27 
din 1900.

N-rii de Dumineca 2 jt. pe an.
Pentru România și străinătate: 

Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Dumineca 8 franci.
fie prenumeră la tete ofi- 

ciole poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul neutru Braș&i
Admtnîstrațiunea, Piața meie 

Târgul Inului Nr. 30, ei a pir 
I.: Pe un an 10 fl., pe șea*  
luni 5 fl., pe trei luni 2 fl. 50 ar. 
Cu dusul în casă : Pe ur st 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. po trei 
luni 3 fl. —Un esemplar 5 or. 
v. a. sân 15 bani. — Atât abo
namentele cât și inserțiunile 
sunt, a se plăti înainte.

Nr. 29. Brașov, Lunl-Marp 8 (20) Februarie. 1900.

Enunciațîumle iui Szell*).
IV.

Axioma politică a ministrului- 
președinte actual în aplicațiunea ei 
fată cu naționalitățile, ca se nu mai 
cităm defintțiunile 'greoi© despre „po
litica statului național maghiar * și 
a „națiunei unitare maghiare", se 
resumă, cum am arătat, în doue 
puncte de direcțiune:

Cel dintâip reclamă necesitatea, 
de a-se suprima orl-ce agitațiuni duș
mane statului. D-l Szell, ca și toți 
antecesorii săi, a rămas dator cu 
lămurirea, ce înțelege anume sub 
agitațiune dușmană statului. Acest 
concept, cu care se motivăză ori-ce 
nu place Ungurilor dela putere, este 
atăt de elastic, încât nimeni dintre 
șoviniști nu ni-a putut da pănă 
acuma o definițiune. Adevărat, că 
s’a tăcut o încercare de a-se defini 
direcțiunea dușmană statului în le
gea dela 1893, relativă la întregirea 
lefilor învețătorescl. Der seim, că 
acesta definițiune e atât de nedefinită 
și 'atât de monstruosă, încât nimeni 
pe lume, nici chiar ministrul Wlas- 
sics, care a adoptat’o pentru preo- 
țimea confesiunilor nemaghiare puse 
sub paza poliției de stat, nu se pote 
orienta după ea, dă posibilitatea de a 
persecuta fără cruțare pe ori și cine, 
care nu se va înscrie și nu va fi primit 
în câta mamelucilor de tâtă cate
goria ai guvernului.

Când der Coloman Szell enunță, 
că trebue se fiă suprimată agitațiu
nea dușmană statului, fără a arăta 
în ce consistă; și după ce a decla
rat de repeți te-orl, că numai acea 
politică pote fi bună, care se învîr- 
tesce în jurul „ideii de stat" și țîn- 
tesce la construirea „statului națio
nal maghiar", trebue se fim în clar, 
că densul numai în formă, Ar nici 
decum în fond nu se abate dela di
recțiunea, ce a urmat’o baronul 
Banffy. Ba merge chiar mai de
parte decât acesta, vorbind de tote 
piedecile și stavilele, ce trebue se 
se pună în calea așa d’sei egalități 
a tuturor cetățenilor, fără de a in
dica măcar cât de puțin vre o mar
gine pănă la care s’ar putâ scuti 
vre-un drept 6re-care al naționalități
lor și fără a face amintire măcar 
de legea de naționalitate, care pănă 
acum trecea cel puțin ca un fel de 
garanță în contra cutropirii, la care 
tinde mereu „limba statului" în lupta 
cu limbile poporelor nemaghiare.

Astfel ajungem la al doilea 
punct de direcțiune al politicei d-lui 
Szell: ca fiă-care cetățen, fără deo
sebire de naționalitate, se fiă tratat 
în mod egal. După cele cfi9e 
sus, acâsta egalitate nu este decât 
raderea ori-cărui drept, ce se deo- 
sebesce de dreptul și legea Maghia
rului, ceea-ce este una cu nivelarea 
și contopirea forțată în „statul na
țional maghiar".

De aici vine și este fbrte bine 
de înțeles, cum d-l Szell se declară 
solidar în nisuințele sale cu toți po- 

liticianii maghiari eficând, că aceeași 
țintă o urmăresc cu toții, și cum 
vede ore-care deosebire numai în 
modul de aplicare și *de  procedere. 
Apoi complimentul, ce Ta făcut lui 
Komjathy, că și politica acestuia 
este o politică națională maghiară! 
Komjathy nici nu i-a remas dator 
cu răspunsul, mulțămindu-i mai în 
urmă, cu altă ocasiune, că a de
clarat, că toți Maghiarii urmăresc 
aceeași țîntă.

Suntem așa-dăr în clar cu di
recțiunea politicei lui Szell în ces 
tiunea naționalităților, și ar fi păcat 
se imai pierdem cuvinte cu privire 
la acesta. Acum putem înțelege de 
ce ministru-președinte a întrat în 
mersul ideilor și al tendințelor lui 
Komjathy, la afirmarea acestuia, că 
institutele de bani române sunt un 
pericul pentru statul național ma
ghiar. Putem înțelege mai departe, 
cum Coloman Szell s’a declarat 
gata, ba chiar dator de-a sta de 
vorbă eventual cu compatrioții și 
„frații" români, cari ar merge la el 
se-i spună cum și când voesc să pă- 
răsescă pasivitatea.

Firesce, pentru-ca se dispară 
tote disensiunile și egalitatea să fiă 
perfectă nu pote fi mai bine venită, 
decât încetarea totală a oposițiunei 
Românilor, renunțarea lor definitivă 
la ori-ce luptă de revindicare a drep
turilor naționale.

Despre părăsirea luptei națio
nale din partea Românilor d-l Szell 
e gata a convorbi și a discuta. Decă 
însă s’ar trata de susținerea postula
telor drepte ale Românilor, firesce, 
că d-l Szell n’ar putea să stea de 
vorbă nici un moment cu vre-un 
compatriot și frate român, din sim 
pia causă, că, cum a declarat, în 
contra unității naționale maghiare, 
nu e permis a-se întâmpla nimic.

Ce sens ar și ave a vorbi cu 
Românii despre drepturi, ce li ar 
compete lor ca Români, când toți 
iără deosebire de naționalitate sunt 
„egali înaintea legii" și când „agi
tațiuni contrare statului național ma
ghiar" nu se pot tolera?

Gestiunea naționalităților în dietă.
De Joi începând se desbate în dieta 

ungară budgetul ministeriului de interne.
Desbaterea acâsta este de astă-dată 

de-un interes deosebit pentru noi, fiind-că 
atât din tabăra oposițională, cât și din 
partea gardei mamelucilor guvernului, se 
aud voci și se pronunță discursuri late și 
umflate asupra cestiunei naționalităților. De 
când ministrul președinte Szell a ținut cu
noscutul său discurs privitor la politica lui 
națională, „oărinții patriei" au mânefirime 
de limbă și care de care vrâ să se arete 
mai voinicos și mai competent în a pro
pune mijlâoe și măsuri față ou naționali
tățile.

Spațiul fiindu-ne prea scump, vom face 
aci o revistă generală asupra vorbirilor, 
cari s’au ținut în ședințele de Joi și Vineri 
ale detei.

Ședința de Joi. A vorbit ârășl fai
mosul kossuthist Bela Komjathy. S’a ooupat 
mult cu Românii, ale căror instituțiilor, fise 
el, sunt fârte numărose- și formeză un corp

cu totul deosebit, așa că statul maghiar 
abia dâcă mai pdte birui cu ei. Asta nu 
mai merge și toți Maghiarii trebue să-și 
dea mâna, ea să curme răul. Vorbirea de 
dăunăcjl a ministrului președinte îi dă dreș- 
care speranță în privința acâsta, căci mi
nistrul a fis, că suntem în ce privesce
scopul". Cestiunaa naționalităților nu e nu
mai o cestiune internă. Isvorul mișcării 
Românilor de pildă îl găsesce Komjathy 
în BucurescI, de-acolo se agită și se ațîță 
mișcarea lor. Mișcarea Slavilor din Ungaria 
îșl are oentre la Moscva, la Petersburg, 
la Belgrad eto.; oei din Rusia caută mereu 
se întrețină legături cu bisericile ortodoxe 
din Ungaria, ba în o parte din aceste bi
serici nu se rogă pentru Franoisc Iosif, ci 
pentru Țarul Nicolae.

înșiră apoi Komjathy câte verfi și 
uscate: spune cum în pressa din afară 
Ungurii sunt mereu atacați, oum în Franoia, 
Italia, Belgia se scrie și se vorbesoe contra 
Ungurilor și nu este congres în străinătate, 
în care să nu se audă voci împotriva ten
dințelor maghiare.

De drag ce-i are pe Români, se ocupă 
apoi ârășl cu ei, că nu e dâr lucru puțin 
când „Valachii" nu vor să recunoscă ege- 
monia ungurâscă, nu vor uniune personală, 
nici stat independent maghiar după cala
podul lui Kossuth; ei vor mai bine, oa 
Ardealul să fiă autonom, de aceea sunt 
contra dualismului, ba se pârtă chiar cu 
idei federaliste. Spune dumnealui, că pănă 
când poporul Valaoh nu va fi scos de sub 
terorismul conducătorilor ispravă mare n’are 
să se facă, și recomandă ministrului pre
ședinte Szell să calce tot în pasul „agita
torilor", să-i pândâscă și să-i urmărâscă, oa 
se simtă ei, că au de lucru ou lei și pa
ralei, âr nu cu ciuhe.

Mult îl rod la inimă pe Komjathy 
băncile românescl. Ar vrâ să le stîngă în- 
tr’o lingură de apă, dâr fiind-că nu pdte, 
agită și ațîță contra lor. Rice, oft băncile 
ndstre românescl nu fao numai politică na
țională, ci și politică economică contra sta
tului maghiar. Ele cumpără moșiile Un
gurilor ardeleni pe sâmă Românilor, spri- 
gineso inteligența română cu bani și spo
resc tabăra ultraiștilor. Despre „Albina" 
fice, că lucrâză afi cu mi iii,ne și sub ari
pele ei s’au înființat la vr’o 70 de bănui 
„Aici e isvorul de căpetenia al primejdiei." 
Cere dâr dela Szell, ca cu legea în mână 
să stânginâscă aotivitatea băncilor române.

In fine fice: „Acela va fi cel mai 
mare bărbat de stat al Ungariei, care ru
pând cu vechile tradiții va dice, că acest 
stat trebue să fiă, și încă maghiar să fiă.

Ședința de Vineri. A vorbit mai
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întâii! prospetul mameluc Todor Fassie (di 
Sfâșie). Firesce, a lăudat mult pe stăpânul 
și patronul său din fruntea guvernului, sub 
a cărui conducere, dise, statul va progresa 
și va înflori, și de bine ce domnul ma- 
meluc se crede și profet a mai spus, că 
țâra acâsta va mai sta înoă o miie de aul 
tot ca stat puternic maghiar. Nu se în- 
doesce, că politica națională maghiară a 
guvernului va susțină și drepturile națio
nalităților și toți „Românii cuminte" re
cunosc, că ferioirea numai in instituțiuniele 
„liberale" ale statului maghiar ș’-o pot afla. 
A protestat în contra lui Komjathy, care 
a fis, °ă Românii gravitâză mai mult spre 
România, decât spre Ungaria. Asta nu-i 
adevărat, căci doră și poporul român de 
rând învață unguresoe (âljen-url.)

Groful Benyovsky S. e de părere, că 

cestiunea naționalităților nu pdte fi sugru
mată ou forța, dâr nu pdte fi niol resol- 
vată prin concesiuni prea mari. Resolvarea 
ei constă numai în crearea de stări ma
teriale bune. Atunci naționalitățile nu vor 
mai gravita înafară, Valahii nu vor mai 
merge în România, ei vor rămână aici în 
țâră, ba chiar și cei ce s’au dus au să se 
reîutdreă (Madarasz: Si ne ferds'ă Dumne
zeu.') Cum să se îusuflețâsoă Slovacii de 
ideia de stat maghiar, decă fdmea și mi- 
seria îi face să emigreze. Dâcă dâr gu
vernul voesce serios resolvarea cestiunei 
naționalităților, atunci să-și țină de dato- 
rință a ușura starea lor materială scă
pătată.

Vorbesce apoi deputatul Ighiului Wer
ner I. și ține un discurs plin de vicleniă 
politică. El s’a ocupat în mare parte ou 
Sașii a căror politică o numesce perfidă; 
le impută tendențe oentrifugale; spune, că 
speranțele lor și astăfi sunt conoentrate în 
Viena, ba trag cu ochiul chiar și cătră 
Berlin. In tesă generală peipiunato-pinte- 
natul mameluc mărturisesce, că vorba fi nd 
despre politica de naționalitate, națiunea 
maghiară a mers la 1868, prin crearea ar- 
ticulului de lege despre „egala îndreptă
țire" a naționalităților, pănă la limitele cele 
mai estreme permise ; aici ea trebue să se 
oprâscă și să aștepte ca elementele mode
rate din sinul naționalităților să ajungă 
de-asupra și sinoer și fără reservă să se 
pună pe basa legilor ungurescl.

Drept remediu spune, că datoria sta
tului ar fi, de a-șl da silința, ca lamura in
teligenței din sinul naționalilor să între în 
funcțiuni de stat etc. 

Procesul dela Baia-de-Criș.
(Raport special al „Gazetei Transilvaniei".)

După ascultarea acusaților și a mar
torilor, substitutul de procuror Nogal Ka- 
roly fu invitat de judecător să-și țină vor
birea de acusă.

Nogal începu să încurce frase din 
actul de acusă al procuraturei din Deva și 
ar fi voit să facă imputări Românilor, că 
și-au uitat de Iancu. Insă judeoătoruF îl 
preveni îndrumându-1 la obiect. Soena 
acâsta l’a cam arnărît pe d-l substitut, care 
curând a și întors fâia, ba continuându-șl 
discursul începu să laude pe Iancu, dicând, 
că a fost bărbatul cel mai cinstit și mai 
ideal, ca personă.

Curând însă Nogal și-a eșit ârășl din 
sărite. Ca din senin el voi să revină la im
putările, că Românii ar fi uitat pe Iancu. 
Dâr nu l’a lăsat ârășl judecătorul și l’a în
drumat la ordine.

Procederea acâsta a judecătorului l’a 
mâhnit așa de mult, încât d 1 substitut 
declară, că nu mai vorbesce, și se așeejă 
pe soaun. împrejurarea aoâsta l’a făcut pe 
judecătorul Bigner să despereze, căci se 
vedea amenințat de primejdia de a i-se ni
mici tote ostenelele și de a declara per
tractarea de nulă. A înoeput’o dâr cu bi
nele și cu rugărl și insistențe i-a succes să 
înduplece pe vorbitor a-șl continua „reebi- 
sitorul".

Acesta se mulcomi și începu din nou 
— der pe o cordă mult mai șovinistă. A 
fis, că Iancu a luptat contra statului ma
ghiar, de aceea s’a făcut vinovat, âr cel 
oe-1 preamăresce încă e culpabil; a fis, că 
cei trei aeusațl au demonstrat cu tricolorul 
României, de aoeea ei cad sub penalitatea
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codului de contravenții; apoi susține mor
țiș, că s’a făcut politică în biserică, oeea-ce 
trebue pedepsit, ăr la fine s’a jăluit, că ti
nerii aceștia din Clușiîi au turburat liniș
tea și pacea dintre Ungurii și Românii din 
Baia-de-Criș etc. Ca încheiere ceru con 
damnarea și pedepsirea celor trei acusațl.

După o mică pausă, judecătorul pro
vocă pe primul acusat Steer să se apere.

Acusatul Steer:
Onorată judecătoria cercuală! N’am Hă 

flic multe. Partea juridică a acusei o vor 
trata în merit apărătorii noștri, der totuși 
țiu să însemn, că forte mă bucur, oă d-1 
substitut de procuror a binevoit să nii pre- 
mârgă dându ’ml o at.enț’une neașteptată. 
Anume d-lui mă pune sub acasă și pe 
mine pe basa §-ilor 191 și 174, cu tote-că 
în înțelesul,.juridic numai de complice pot 
fi considerat, ăr nu ca unul, care în faptă 
ași fi comis delictele amintiților §■!. Dâr 
d-1 substituit de procuror cu sciința-’i con 
fusă juridică a aflat de bine să mă egali- 
seze și sunt vesel de curtoasia d-lui. Țin 
să declar hotărît, că precum atunci când 
am depus cununa pe mormântul eroului 
nostru sfânt am fost solidar întru tote cu 
colegii mei, așa și acum mă solidarisez cu 
ei și rog să rni-șe aplice și mie o asemenea 
pedepsă, ca lor. Er ce mă privesce procesul 
de adl, ca tînăr român trebue să resping cu 
indignare incompetența, prin carea d vostră 
voițl a vă presanta ca apărătorii bisericei ro
mâne și prin care vă arogați dreptul de a 
judeca, că cine a fost Iancu! Asta nu se 
ține de d-vostră. {Judecătorul: Iți retrag 
cuvântul, ține te strîns de obiect...) N’are 
a aface. Precum observ, pe d-vostră vă su
pără atitudinea, ce am luat’o ca tineri ro
mâni preamărind pe (ancu și manifestând 
admiraținnea. ce o are ud popor solăvit și 
jignit față de figura lui eroică. (Judecăto
rul: Te fac atent, că deci te mai abațf îți 
retrag definitiv cuvântul...) Ei bine. Con
form dreptății sfinte și a legei aștept cu 
liniște sentința.

Acusatlll Novacovici rostesoe abia 
câte-va cuvinte. Densul dice:

Sunt acusat în basa § ului 174 din le
gea penală. Acest paragraf sancționat de 
Majestatea Sa, după d-vostră, mă cpresce 
să preamăresc faptele unui erou, care a 
fost decorat de îosu-șl Majestatea Sa! Nu
mai atât! Și cu acăsta încheia apăra
rea mea!

Urmâză apărarea acusat,Illui I. Scill'tu: 
D-le judecător! Sunt fericit, că pot lua 
cuvântul ca acusat pentru făptuiri de cari 
tot-dâuna mă voiu simți mândru și pecari 
tot-dâuna le voiă săvârși. !Nu vreu să mă 
apăr cu scopul de a fi achitat ori a mi-se 
atenua pedepsa. Vrâu să mă apăr, pentru 
a confirma din totă inima ceea-ce-am să- 
vîrșit cu colegii mei, în numele tinerimei 
univ. române din țâră... Aici, în fața justi
ției, noi avem să răspundem pentru o faptă 
nobilă. Cu ochii la cununa de laur cu tri
color, vă asigur, că răspunderea ndstră e 
cea mai morală, pentru-că privesce numai 
actul românesc creștinesc al depunerei cu- 
nunei pe mormânt și în biserică. O răs
pundere gravă și penibilă e însă aoeea a 
celor-ce un act de pietate l’-au forțat ca 
act criminal, și-o creștinâscă cunună au 
tîrăit’o aici la judecătoria ea... corpus de
licti. Intr’adevăr, acăsta n’am mai pomenit’o 
nici în istorie, nici în romane chiar, și nici 
chiar în... statul maghiar.

Judecătorul: Odată îți detrag cuvân
tul. Fii la obiect!

Acusatul Scuriu: E greu să vorbescl 
când S9 suprimă libertatea cuvântului. Voi 
fi la obiect, bine. Trebue să oonstat înainte 
de tdte, că actul de acusă și însuși discur
sul substitut de procuror nu’s acte juridice, 
sunt non sensuri. Sunt, acte de prigonire 
politică. Dela un representant al statului 
și dela justiția, acesta nu e numai inadmi
sibil, der și condamnabil.

In ce se baseză ae.usa? Antâifi, în §. 174 
(Acusatul îl citeză textual și-’l traduce ro- 
mânesce). Ei bine, ași vre să mi-se arate 
vre-o lege său orl-ce alta, care se declare 
pe Iancu culpabil și faptele lui să le fi 
condamnat vre-odată. Iancu e o personali
tate istorică ideală, stea între stelele lumei 
viteze și martire. Nici judeoătorl, nici lege, 
nici procuror, nici germani și nimeni altul 
n’are competența de al judeca pe acela, pe 
care istoria l’a judecat și Cel din oerurl, 
ca pe oel mai ideal luptător, recunoscut 
chiar și de istoricii d-v. șoviniștf.

§. 191 ? Dâr n’ațl auflit martorii ? Este 
o monstruositate să faceți un delict contra 
religiei dintr’un act de pietate. Paragraful 
acesta (il cetesce) prevede ca punibil scan
dalul în biserică. Scandal e în Ungaria să 
te rogi? Noi avem religia nostră recunos
cută de stat, și chiar un representant al 
aoelui stat, care ne prigonesce biserica, se 
pretindă a o apăra, condamnându-ne pen

tru-eă suntem creștini ? ! Nu sciu ce religiă 
aveți d-vostră, dăcă pietatea o priviți scan
dal. Atâta sciu însă, că unei asemenea re
ligii nu mă voiă închina nicl-odată.

§. 36? Der d-1 procuror idee n’are, 
care-i tricolorul României (Acusatul esplică 
deosebirea. — Coresp.) Acesta de pe cunu 
nă e tricolorul nostru, al vechiului Ardeal, 
simbol al individualității Dostre naționale.

D 1 procuror se miră de ce n’am pus 
tricolor unguresc pe cunună. Cu un alt 
drept mă mir și mă indignez eu pentru mi
rarea asta a d-lui procuror. N’am pus tri
color unguresc, peutru-că e veohe datina 
să pui pe cununi colori cari, să simboliseze 
viâța defunctului (alb la feciore, lila lama- 
trdne etc.)

Unui erou nu i am putut pune pe 
mormânt de cât lauri și valorosului Român 
cari oolorl se potrivesc, dăcă nu tricolorul 
sub car" a luptat? Tricolorul unguresc — 
ar fi o insultă pe mormântul lui Iancu!

Avem pe Iancu drept ideal toți Ro
mânii. Fiiud-cA toți ne inspirăm de șciință 
și de ondtv, nu de politică dubiosă ca d-1 
procuror. Șoiința ne îndrâptă la istoria, 
unde cel mai ilustru bărbat ideal român e 
Iancu, er onorea ne dicteză să adorăm pe 
cel-ce pentru onore, în onore și cu onore 
a trăit, a luptat, a suferit martiriu și a 
murit.

Acestea le-am spus și în cuvântarea 
din biserică, pe care ași ceti-o dăcă d-1 
judecător n’ar fi atât de nervos și atât de 
intolerant. {Judecătorul se mișcă furios).

D-1 procuror mai spune, că nu contes
tă tinerimei idealismul. Atunol de ce ne 
urmăresce? — Ca fiă care om, eu n’am 
găsit un ideal mai strălucit ca Iancu. Acăs 
ta couvingere o primim toți deja la sinul 
mamelor nostre : să n’avem alt ideal de ur
mat, decât al poporului nostru, al cărui 
ideal a fost și este și va fi Iancu !

Judecătorul: A doua-dră, îți detrag 
cuvântul.

Acusatul Scurtu ; Nu cer achitare, d-le 
judecător, ci ch° : dâcă §. 174 se înterpre- 
tăzâ în țâra asta așa, că a preamări pe eroi 
dinastici ca Iancu e delict, eu totuși voia 
preamări tot-deuna pe Iancu; decă §. 191 
se aplică creștinismului și nu păgânismului 
și dăcă religia '■d-vostră cere să nu ne ru
găm în bisericile nostre, ci la idoli antidi- 
nastică, eu totuși nicl-odată nu mă voii! 
ruga altfel ; în sfirșit decă tricolorul de pe 
cunună e al României, în acel sens — nu’i 
așa? — și eu ași pute fi cetățean român..

Cu alte cuvinte, d^că virtutea e pă
cat și păcatul virtute înaintea acestei jus
tiții dubiose, care se contestă cu drept în 
orl-ce moment, atunci cer și țin să se iee 
la protocol, că vrâu cea mai severă con
damnare. (Judeoătorul ia la protocol).

In ce privesce special tricolorul Ro
mâniei, d-vostră ca absolvenți de drept și 
ca organe ale justiției statului ar trebui să 
scițl mai multă carte din dreptul interna
țional, decât să nu cunoscețl tricolorul Ro
mâniei.

Judecătorul: Iți detrag definitiv cuvân
tul : e pentru a treia-dră.

Acusatul: Atunci trec la alt obiect.
Judecătorul: Nu mai ai cuvâat.
Acusatul: Protestez cu indignare. Co

miți abus de putere. Fac oas de nulitate.
Ap. Dr. Pop se alătură la cașul de 

nulitate.
Rap.

Administrația, legea de națio
nalitate si cestiunea naționalităților.

3 5 3
„Budapest! Ilirlap" publică la loc de frunte 
un articul din care estragem următdrele 
constatări forte prețiose pentru împreju
rările de față:

„Legea de naționalitate dela 1868 nu 
este idealul nostru, nu corăspunde cât de 
puțin concepțiunilor din epooa modernă 
relativ la cestiunea naționalităților; nu co
răspunde acăsta lege nici sentimentelor, 
nici convingerei nbstre politice. Despre 
aceea, că statului maghiar, legislativei ma
ghiare să nu-i fie iertat a maghiarisa din 
oficiu, pe cetățenii statului maghiar, să lăsăm 
pe cei din Brașov și Sibiiu a vorbi celor, 
ce o cred, ăr nu nouă. Insă după-ce legea 
de naționalități esistă și într’o privință seu 
alta legă mâuile legislativei nostre, noi 
trebue să creăm o situația (administrația), 
în virtutea căreia causa tnaghiarisării, res
pectiva esecutarea legei de naționalitate s’o 
încredințăm administrației și să nu ne tre
cem vremea cu ea în' parlament.... Am 
văcjut în trecut cum guvernul Wt-kerle a 
făcut prooesul Memorandului și procesul 
Replicei fără par-lament și fără secțiune de 
naționalitate. Și pe viitor sc pâte încredința 

tot așa de bine administrației justiției îufrâ- 
narea agitațiunilor de naționalitate, său pedep
sirea lor. Agitațiunile de naționalitate n’au 
însemnătate politică, ei numai polițială', asta 
va să flică împrejurarea, că Coloman Szell 
a readus secțiunea naționalităților în secția 
poliției de stat, unde a fost mai.înainte și 
unde va fi pe viitor14....

Am înțeles : maghiârisare prin adminis
trația și persecuțiune polițicnăscă, er pe 
de asupra avis procurorilor să urmărescă 
orl-ce manifestația națională în sînul na
ționalităților, căci dâr și așa se pote înfrâna 
și pedepsi orl-ce „agitațiune14*

Caraghioslîc „patriotic66.
(Ciupercile după ploie răsar.}

Oe o mai fi și asta ?
Nici nu s’a uscat bine tiparul, în oare 

a fost turnată „epocala14 vorbire a minis
trului președinte Szell în cestiunea națio
nalităților, și etă că se ivesce în „patria14 
Tiszaiștilor, Oradea-mare, un grup de ciu
perci, botezat de foile maghiare „grupul 
Românilor moderați și cuminți", care și-a 
alcătuit un plan uriaș — formarea și con
stituirea așa numitei „TAge române pa
triotice".

Foile UDgurescI „Budapesti Hirlap44, 
„Pești Napld44, „Egyetârtes14 ș. a. publică 
în colonele numerilor lor dela 18 1. o., ca 
la comaudă, comunicate aprope identice, 
ce afirmativ li-se trimit din Oradea-mare, 
der se vede cât de colo, că ele sunt pre
gătite în oficina oficioșilor din Budapesta. 
Etă de ce e vorba :

Ci-că pentru împăoăciunea dintre Ro
mâni și Unguri se fac pași „vrednici de a 
fi băgați în sâmă14. De când cu „frățieta
tea14 inaugurată la masa vlădieului Goldiș 
din Arad, „elementele moderate14 din sînul 
Românilor se ooupă cu „ideia împăcării11, 
și a sosit „plinirea vremii11, ca semința 
aruncată la aldămașul din Arad să aducă 
acum rode. Mari ostenele și mari silințe — 
flic numitele foi — îșl dă episaopul Gol
diș, ca vorbele frumose rostite la masa 
albă, să fiă urmate de fapte. Influența lui 
îmblânejitore, moderată și patriotică se 
simte la întrăga preoțime din Bihor, și „pe 
când Românii greco-catolicl îșl susțin ve- 
ohia lor reservă, pe atunci greoo-orientalii 
se pdrtă așa, încât deșteptă încredere la 
Maghiari11.

Dăr ân să vedem ce adecă se pregă- 
tesce? Numitele foi ne spun, că în locali
tățile locțiitorului de vicar gr. or. din Ora
dea, Ioan Groza, s'au adunat „domnii ro
mâni14 : Papp Miklos (di Nieulae Pop, de 
fel din Bucerdea-vinosă) director de fi
nanțe, Maros Trajân secretar de finanța, 
Gramma Dome, inspector de școle reg., 
FloriaD Duma advocat, Krajnilc, Joszef no
tar cercual și Tim Miklos, învățător. Aceș
tia împreună s’au sfătuit asupra înființării 
„Ligei patrioților români14 și au însărcinat 
pe Gramma să sorie un articul într’o 
foiă română moderată, în care să pregă- 
tâscă „opinia publică14 română și să desfă
șura scopurile „ligei patriotice11. Gramma 
s’a și adresat la „Controla11 din Timișăra, 
al cărei redactor i-a răspuns îndată, că 
planul e '„pompa ș" și „actualis". Oradanii 
din vorbă vor să pună în fruntea „ligei14 
pe directorul de finanțe Papp Miklos.

Foia „Nagyvărad“, organul tiszaiștilor, 
pnblioă deja un articol din partea unui 
„distins conducăto.r român11, care, flio foile 
din Peșta, reoglindâză gândirea Românilor 
moderați și mai ales „efectul, oe l’a eser- 
oitat asupra Românilor politica lui Colo
man 8zell“. E:ă ce se flioe în acest ar
ticol :

„Dela instalarea episcopului Goldiș, 
în cercurile Românilor ouoeresoe tot mai 
mare teren ideia înființării unei lige patrio
tice. începutul acesta a fost în mare parte 
ajutat de enunciațiunile făcute în noua eră 
și naționalitățile sunt bucuros convinse, că 
față cu ele se va validity dreptul, legea și 
dreptatea. Românii așa-der trebue s’o spuDă 
pe față, că ce voesc? Voeso ei stat maghiar 
complet, în oare toți oetățenii, fără deose
bire de confesiune și naționalitate, să se 
simtă frați? Mai mult decât atâta nu pdte 

voi nici un Român, căci altfel n’ar pro
testa niol ultraiștii oontra acusei de nepa- 
triotism. In trecut Maghiarii și Românii 
s’au depărtat mult unii de alții și numai o 
mioă fracțiune s’a alăturat la politica, al 
oărei conducător este membrul din camera 
magnaților Iosif Gall. N’au ascultat, decât 
de agitatori, și au fost strîmtorațl aoei pa- 
trioțl român,, cari stau în serviciul statu
lui maehiar: funcționarii... Așa s’a făcut 
pasivitatea și astfel s’a pierdut creditul po
litic al Românilor. In „noua eră14 însă s’a 
conoeput încrederea reciprocă; trebue der, 
ca Românii moderați și patriotiol si desfă- 
șure stindardul, punând în fruDte pe func
ționarii de stat români; să-și facă o ligă în 
serviciul împăcării, al frățietății și al inte
reselor adevărate ale Românilor14...

Nu mai comentăm. O „ligă patrio
tică11 de funcționari, cari sunt comandați a 
înveseli lumea „nepatriotioă14 a pretinșilor 
dușmani ai statului cu astfel de oaragbios- 
lîourl, nu pote produce, decât un hohot 
general între Români. Va rîde dimpreună 
cu ei, de sigur, și deputatul Poîouyi. oare 
e de părere, oă Românii trebue să fiă „pa
cificați14.Rgsboiul din Africa sudicâ.

Soirile, ce sosesc de pe câmpul de 
răsboiă ne arată o desăvîrșită schimbare 
de front și de plan de campaniă din par
tea Euglesilor. Aceștia au părăsit ideia de 
a libera Ladysmith-ul, și și-au concentrat 
tote forțele lor pe linia rîului Modder, pen
tru a libera orașul Kimberley și, dăcă le e 
posibil, a trece în statul liber Oranje, de 
unde să continue răsboiul contra Burilor. 
Acâs.tă tactică a generalissimulni engles 
Roberts pare a ave șanse mai mari de 
reușită.

Deja Vineri lumea întrâgă fu surprinsă 
de soirea, că generalul French a întrat în 
Kimberley, pe care Burii îi ținuseră asediat 
timp de 120 de flile. Soirea acesta se con
firmă și din Bruxella, pe urma unei depeșl 
sosite acolo din Pretoria. Se tjioe anume, 
că generalul bur Cronje și-a retras tote 
trupele în fața preponderanței forțelor en- 
glese și ou 10,000 de omeni e decis să 
apere acum drumul, ce duce spre Bloemfon
tein, capitala statului Oranje. Intre Englesî 
și Buri n’au fost lupte seriose. Etă soirile 
mai nouă de pe câmpul de răsboiă :

French în Kimberîey.

Londra, 17 Februarie. Lui „Stan
dard" i-se comunică din Wedraai ou data 
de 15 1. o.: După un oomunioat oficios so
sit aici, generalul French a sosit în Kim
berley și sera a cinat la club.

Londra, 17 Februarie. Din Iacobs- 
daal se anunța agenției „Reuter14 eu data de 
erl: După mici hărțuell ou Burii, Englesii au 
ocupat adl Jaoobsdaal. Artileria a alun
gat ou bombe pe Burii din împrejurime. 
Coldna lui French a ocupat trei vaduri pe 
rîul Modder. French a înaintat șpoi repede 
spre Kimberley. Burii au părăsit Alexan- 
dersfontein, pe care l’au ocupat trupele 
englese.

Bruxella, 17 Februarie. O depeșă 
sosită din Pretoria ooufirmă soirea, că Burii 
au întrerupt asediarea orașului Kimberley 
și generalul Cronje șl-a concentrat și retras 
tdte trupele. Luptă seriosă n’a fost, Burii 
n’au pierdut decât 25 de omeni. In fața 
preponderanței forțelor englese, Cronje a fost 
silit s& se retragă și să-și concentreze pute
rile pentru apărarea drumului, ce duce la 
Bloemfontein.

Agentul transvaalian Leyds nu este 
de loo îngrijat de succesul Euglesilor. Leyds 
dice, că Cronje s’a retras numai pentru-că 
e pe deplin sigur, oă va bate pe Englesî 
în alt loo. Retragerea lui Cronje este nu
mai o cursă aruncată Englesilor. Leyds e 
deplin convins, că Englesii vor îutimpina 
în curând o orudă surprindere.

Disposițîa în Londra. — Unde e Cronje ?

Londra, 17 Februarie. Grosul popo- 
rațiunei plutesce în elanul victoriilor din 
urmă. Cercurile militare însă nu împărtă- 
șeso de loo acest optimism. Toți se întrebă ; 
unde e Cronje? Bate la ochi, că Englesii 
n’au luat pănă acum dela Burl Did un tun 
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și n’au prins nici o trupă a lor. Cronje șl-a 
pregătit retragerea deja de o săptămână. 
O mare desamăgirea pricinuesce faptul, că 
Roberts nu e în clar ou aceea, că ore Burii 
au părăsit ori nu granița Maggerfontein. 
îngrijirile le potențâză și aceea, că Burii 
înainteză neîmpiedecați spre Naauwport și 
spre Be Aar.

Buller atacă din nou.

Londra, 17 Februarie. Din Lorenzo- 
Marque^ se anunță, că Buller a trecut erl 
peste lugela. — Din Durban se depeșeză, 
oă Buller a trecut cu armata întingă peste 
Tugela și a ocupat Vallvrautz.

Lupte in Capland.

Pe când se petrec acestea la apus și 
răsărit, în partea sudică Englesii au fost 
râu bătuți de cătră Buri. După un raport 
ce-1 primesce „Daily Telegraph* , la 13 1. c. 
aprope de Rennsburg au fost lupte mari, 
în care Englesii au avut pierderi însemnate. 
Englesii s’au retras la ArwndeZ, der nici 
aici nu sunt siguri.

Sciri diverse.

Lord Roberts telegrafâză la Londra 
din Jacabsdaal, că generalul Kelly-Kenny a 
luat dala Buri 78 vagine cu munițiunl, în
tre cari 2 încărcate cu pusel-Mauser, 8 lăcjl 
cu granate și 10 buțl cu'pulvere esplosivă.

*
Din Ladysmith a scăpat filele trecute 

un diarist, care spune, că Englesii de acolo 
nu se mai hrănesc decât ou carne de catâr 
și oal. Fiertură nu este peste tot. O mică 
6lă cu lapte costă 8'/2 șilingi, 1 ou 3 și
lingi, b72 funțl tutun costă 1 font șter- 
ling, adecă 48 florini.

*
Despre generalissimul Joubert se sus

ține, oă a plecat în ajutorul lui Cronje. 
De-i va suocede sS se unâscă cu el Hurii 
vor opune Englesilor 35,000 de combatanți.

— 7 (19) Februarie.

Agitările în contra băncilor române 
■se continuă în colinele kossuthistului „Egye- 
târtâs" cu o impertinență caracteristică pa- 
trioților peroiunațl. De astă-dată turbă mai 
ales în contra noului institut român de 
bani „Bihoreana11 din Oradea-mare, despre 
care spune, între altele, că din venitul său 
curat de 37,711 fi. 38 cr. (?) se vor da 
1C00 fl. „Asociațiunei transilvane14, apoi 
.„museului pentru păstrarea amintirilor dela 
Ianouu și a „relichielor revoluțiunei din 
1848,“ „sume însemnate vor primi apoi 
foile tribuniste, cari fac reclam" etc. De 
unde au scos scribalSii dela „Egyetârtâs" 
aceste scirl tendențiise, ei vor fi sciind. 
Vedem însă, că infamia lor merge atât de 
departe în căutarea mijlăcelor de-a agita, în
cât falsifică chiar bilanțurile băncilor nos- 
tre, luând coronele drept florenl numai 
pentru-ca presentând sumele în dnplu să 
bage cu atât mai mare spaimă în cei pe 
cari îi ațîță.

Prelegeri economice. Din Voila, în 
oomitatul Făgărașului, ni-se scrie: In 2(14)
1. c. s’au ținut în comuna nostră prelegeri 
economice din partea „Reuniunei econo
mice oomitatense din comitatul Făgărașu
lui", sub presidiul preotului reformat Baila, 
oare a des his adunarea în limba română. 
A vorbit proto-not. comit, d-1 Ales. Bele 
despre reuniuni peste tot, preoum : înso
țiri de credit sistem Raiffeisen ; de înmor
mântare; asigurarea vitelor etc. După aceea 
a vorbit cu succes învățătorul Albani des
pre pomărit în genere. Tot asemenea în 
văț. G. Codrea, despre pământ, soiurile și 
oult-ura lui. Popor a fost mult de față nu 
numai din Voila, der și din comuna vecină 
Sâmbăta infer. N’ar strica, dâcă la aseme
nea ocasiunl s’ar ave mai mult în vedere 
partea practică a lucrului. începutul e bun, 
să speram a merge înainte: nu numai să 
i-se ia țăranului, dâr să i-se mai și dea, 
măoar povețe economice.

Petrecere română în Viena. Astăcji 
primirăm o invitare la petrecerea cu dans, 
.-ce se va țină sub protectoratul Esoelenței 

Sale a d-lui Nicolae Bumba la 2 Martie 
st. n. 1900 în „Cursalou" din Vieua în fa
vorul fondului alunineului societății 
academice „România Jună". Comitetul 
este astfel compus : Dr. Sterie N. Ciurcu presi
dent de ondre, Dr. Alesandru de Vaida- 
Voevod president, Cesar B. Poppovits vice- 
president, Cains Brediceanu, vice-president, 
Teofil Ivanoeicî cassar, Adrian Bădnărescu 
secretar; membri in comitet: Gavril E. 
Barba, Dr. I.-âdor Bodea, Luc. Bolcaș I. cav. de 
Călmuțchi, Carol Coma, Dr. Ales. Corinna,
Nicu Bracinschi, Dr. Octavian Gheorghian, 
Dr. Nicu Haclimann, Dr. Victor Iliuț, Au
relian Isopescu, Richard Lincu, colonel 1. P. 
Ales. Lupa, Iuliu Mălinaș, Eugen Muntean, 
Traian Mureșianu, baron I. X. Mustatza, 
Traian Pâscuțiu, Eusebie Pătraș, Romulus 
Pop, Dr. Ales. Popa, Iosif Po/>ow‘ci, Mihaiî! 
Popovicl, Octavian Proștean, Aurel de San- 
ciah, Traian de Sanciali, Bariu Sassu, Gui- 
lelm Șorban, Marius Sturza, Dimitrie Țur- 
can, Dr. Ioan de Vaida- Voevod, Iosif Vancea, 
George Vodă, Mibaiîl Voloșencu.

„Lipovana“. Precum ni-so teiegrafâză, 
adunarea generală a institutului de credit 
șb economii „Lipovana" din Lipova s’a 
amânat pe diua de 8 Martie n. 1900. Nu 
se va ține deci în 1 Martie, cum se anun
țase în primele două publicațiunl.

Emigrările din comitatul Borșod. 
Vice-șpanul comitatului Borșod a raportat 
în congregația, că emigrările au început 
să ia și în comitatul Borșodului dimensiuni 
amenințătore. Aminti vre-o 6 comune, ai 
căror locuitori emigrăză în massă, făcând 
loc perciunaților, ce vin din Galiția.

Pentru cârciumari. Ministrul Hege- 
diis a dat o ordiuațiune, prin care dispune, 
ca dela 1 Iulie 1900 începând toți vemjâ- 
torii de rachiu să folosescă la măsurarea 
beuturei sticle cu timbrul coronei.

Societatea „Junimea Comercială" 
din Giurgiu, în România, șl-a ținut aduna
rea generală în 6 Febr. Aeâstă societate a 
împlinit 14 ani dela esistența ea și, după 
cum constată raportul consiliului de admi- 
nistrațiune, an de an a mers progresiv. 
„Pe lângă totă crisa ne mai pomenită, ce 
a bântuit anul trecut, acestă societate — 
elice raportul — n’a ridicat dobânda și a 
adus cel mai mare serviciu pieței Giurgiu
lui într’un timp, când streinii cămătari au 
ruinat nenumărate familii, cari au căcjut 
victimă colosalului lor faliment de peste 
500,000 lei". — „Junimea oomercială" are 
adl 5(0 membri, dâr se speră, că Românii 
buni mai ales acum văcjeud marile bine
faceri ce le aduce aoea societate se vor 
grupa în jurul ei cu mic, cu mare. Fondul 
social al societății la 31 Dec. 1899 era 
119.454 lei; fondul de reservă 9663 lei. 
Profitul net al anului trecut a fost de 
10.492 lei. Președinte al acestei salutare 
societăți este d l N. Droe. Barcian.

Cununii. D-1 Traian V. Motora, absol
vent de teologiă și ales paroch al Gernesi- 
gului (tract. M.-Oșorheiu) și d-ra Maria 
Tomuș se vor cununa Duminecă în 13 (25) 
Febr. în biserica română gr. or. din Abrud. 
— D-1 Aureliu Barbu notar corn. în Lancrăm 
și d-ra Aurelia Pop din Clanul mare s’au 
cununat în 18 Fe-br. n. o.

Femeile aplicate în funcțiuni la 
căile ferate unguresc! au trimis o depu- 
tațiune la ministrul unguresc de comerciî! 
Hegediis pentru a-1 ruga să facă a li se 
mări salariile, a li-se da drept de pensiune 
și a se sistemisa posturile. Deputațiuuea a 
fost presentată ministrului prin un deputat, 
care vorbi în numele damelor, dicănd, că 
forte multe femei sunt aplicate în funcțiuni 
la căile ferate, cari însă cu leafa de ecum 
nu pot trăi, er la bătrâneța sunt espuse 
celei mai mari miserii. Ministrul a decla
rat, că el deja se ocupă cu aoest plan și 
că va face tot ce va pută, ca justa cerere 
a femeilor să fiă ascultată.

Deschiderea navigației pe Dună
rea de jos. De Vineri s’a deschis în mod 
regulat navigația între porturile Galați și 
Brăila. Cursele se fac de cătră cele două 
vapore ounoscute „Orientul*  și „Principele 
Carol*.  Săptămâna viitbre însă ambele 

aceste vapore vor înceta oursele lor și vor 
porni la Turnu-Severin, unde vor intra în 
șantierul naval spre a fi, reparate. In looul 
lor oursele locale între Galați și Brăila vor 
fi făcute de vaporul „Turnu-Măgurele*  și 
de vaporul „ Mircea*,  unul dintre cele pa
tru vapore nouă, construite după modelul 
«Principelui Carol", și oare va fi lansat 
clilele aoestea de pe șantier. Printre basti
mentele sosite erl în portul Galați avem 
de notat următorele: Yachtul C. E. D. 
„ Carolus-Primus* , vaporul român „Dragoș*  
și vaporul rus „Semsloje Sergiu*  tote trele 
au acostat 1a, cheii!. Săptămâna viitdre ser
viciul hidraulic va proceda la aședarea 
pontonelor și a puntelor de debarcare la 
tote agențiile. Apele Dunării sunt în ușoră 
crescere. — Bastimentele marinei române 
de răsboiii, care au iernat în mare parte 
în portul Galați, vor intra peste câte-va 
(jile în Marea-Nâgră, spre a face eserciții.

Tinerimea universitară română din 
Clușifl invită la serata literară musicală 
împreunată cu dans, ce se va țină în 27 
Februarie n. 1900, în sala „Hotelul Cen
tral" de-acolo. începutul la 8 ore sera. In
trarea de familiă 5 corâue, de personă 2 
corone. Venitul e destinat pentru ajutora
rea stud. univ. lipsiți de mijlbce. — Ofer
tele marinimose se vor chita pe oale clia- 
ristică.— NB. Contribuirile bine voitore se 
vor adresa d-lui Iulian Pop, stud. iur. 
(Kolozsvâr, Belmagyar-u. 19 sz.).

Cafeneua din târgul grâului înce
pând dela 1 Febr. n. a trecut dela cafegiul 
de pănă acuma Dreehsler în posesiunea d-lui 
Rudolf Matcher junior, cunoscut publicului 
din Brașov din concertele filarmonice și de 
binefacere, în cari s’a produs ca virtuos în 
violină. D-1 Rudolf Maloher se va nisui în 
tot modul de-a mulțumi pe visitatorii ca 
fenelei prin purtarea sa prevenitore, și 
va face ca să nu se simtă vre o deosebire 
jignitore în urma schimbărei întâmplate. 
Tot din causa acesta a lăsat oa personalul 
de serviciu să rămână acelaș.

Licitațiune cu oferte. In 26 Fe
bruarie n. 1900 se va ține în casarma de 
honvecjl din loc licitațiune cu oferte pen
tru transportarea pânei dela brutăriă la 
casarmă. Condițiile a-se vedâ în anunțul 
afișat pe zidurile casei orașului, preoum și 
în cancelaria regimentului 24 de honvecjh

Tinerimea română din Câmpeni 
invită la petrecerea împreunată ou dans, 
ce se va țină Joi în 1 Martie st. n. în lo- 
oalul casinei române de-acolo. începutul la 
7*/ 2 6re sera. Intrarea: de familia 3 oo- 
rone, de personă 1 coronă 20 fii. Venitul 
curat e destinat jumătate pentru fondul 
casinei române din loo, âr cealalt jumătate 
pentru fondul bibliotecei despărțământului 
Asociațiunei române din Abrud.

Uii omor politic.
Cetim în „Timpul" din Bucuresol: 

Marți noptea în dreptul casei Nr. 2 din 
strada Ceauș-Radu s’a găsit ucis pe la drele 
10 un necunoscut, în etate cam de 25 de 
ani. Cadavrul zăcea pe stradă cu picidrele 
pe trotuar. Fiind eu fața în jos, s’a vărjut 
că mortul avea o rană adâncă în creștetul 
capului, care era sfarîmat cu totul. Necu
noscutul ‘era îmbrăcat cu un palton negru 
și cu guler de astrahan. In piciore avea, 
cisme. Inoependu-se cercetările, s’a găsit 
în carâmbul cismei drepte, la cadavru, un 
cuțit cu tăcă roșie și o scrisdre. Sub ca
davru s’a găsit un topor, cu care victima 
fusese ucisă.

Victima se numesoe Fitovsky. In urma 
stăruitorelor . ercetftrl, Miercuri după amiaeji 
au fost prinși toți asasinii lui Fitovsky. 
Asasinii sunt în număr de patru : un stu
dent biflgar, anume Trifanoff, care de doi 
anf studiază în Capitală, fiind înscris la 
școla de sciințe politice. El e bursier al 
comitetului revoluționar macedonean din 
Sofia și președinte al filialei din BucurescI 
al aoestui comitet revoluționar. Ceilalți trei 
sunt din Macedonia, trimiși anume de câte
va dile în BucurescI de cătră comitetul re
voluționar din Sofia, ca să asasineze pe 
Fitovsky, șeful spionilor turci puși să ur- 
mărâscă agitațiile comitetului revoluționar 
bulgar, precum și pe doi spioni subalterni 
ai acestuia.

Crima a săvîrșit.’o unul din complici, 
Boice Ilief, care l’a pândit pe strada nu

mită și i-a dat o lovitură c’un topor în cap 
așa, că viotima oăcju jos ca trăsnită. Tri- 
fanoff, studentul, a arătat pe Boioe Ilief 
ca omorîtor. Pe acesta poliția l’a găsit 
culcat la un bragagiu din strada Cantemir. 
Boice a negat întâii!, apoi a mărturisit 
crima.

Afară de ucigașul Boice Ilieff și cei- 
l’alțl complici au mai fost arestați Nicolae 
Miteff la hotel Dacia și Metu Stoicoff la 
hotel Macedonia. Aceștia doi fac parte din 
comitetul revoluționar bulgar din Ochrida 
și au venit îu BucurescI odată cu omorî- 
torul Boice Ilieff din Sofia. Ei aveau in
tențiunea oa a doua cji după omorîrea lui 
Fitovsky, să ucidă pe alt spion turc, anu
me Kiamil, aflător în Bucuresol.

Miteff a spus într’o deelarațiă, ce a 
scris’o în limba bulgară, căci nu scie ro- 
mânesce, că e trimes de comitetul secret 
din Sofia să omore pe Fitovsky și pe cele 
două ajutore ale lui, deoreee acești trei erau 
considerați ca primejdioșl intereselor pa- 
trioților bulgari. Densul a mai mărturisit, 
tot în scris, că a primit bani dela comitet 
și că era botărît să ucidă. E o figură slabă 
oiilită, înconjurată de o barbă mică Dâgră 
și dăsă. Se vede euergia în acest om și 
talia lui de mijloc e bine desvoltată și 
aptă pentru agilitate.

Stoicoff a mărturisit și el aceleași lu- 
orurl. Pentru-eă oei trei bulgari nu soiau 
nici o vorbă românescă a servit de tăl
măcii! un soldat dela gendarmii pedeștri, 
care vorbesce forte bine limba bulgară. 
Etă cum a tost ucis Fitovsky: După-ee a 
plecat Trifauof cu Fitovsky, cei trei com
plici i-au urmărit pănă ce au găsit mo
mentul potrivit pentru omor. Atunci Boioe 
s’a yepedit dela colțul stradei unde era 
ascuns 75 a lovit pe victimă. Fitovsky nu 
era singur, el mergea pe trotoar ou Tri- 
fanov și acesta îl ținea de braț. Astfel vic
tima a fost lovită pe eând era ținută de 
cel care inscenas.; omorul. In cas când Fi
tovsky ar fi făcut vi’o mișcare să fugă 
înainte de a fi lovit, Trifauof far fi re
ținut.

Concurs.
Comitetul central al Reuniunei învă

țătorilor gr. cat. din jurul Gherlei es- 
crie concurs pentru elaborarea următorelor 
teme de disertațiune :

1. „încât s’ar pute delătura prin lă
țirea cunoscințelor naturale credința de
șertă și superstițiunile din popor. ?“

2. „Să se arete importanța studiului 
religiunei în scola poporală".

3. „Intru-cât pote să influințeze esem- 
plul preotului și al învățățoriului asupra 
poporului nostru la purtarea unei economii 
raționale ?“

Premiul pentru fie-care temă este o 
sumă de 10 corone din cassa reuniunei.

Estensiunea operatului are să fie 3 — 4 
cole format cuart. Terminul lucr.ărei Du
mineca Tomei 1900, pe când operatul e de 
a se subșterne la subscrisul comitet cen
tral dimpreună cu o epistolă sigilată pe 
care va fi scrisă devisa concurentului, er în- 
lăuntru sub sigil numele aceluia.

La premiile aceste pot concurge nn- 
mai învățători actuali din cercul reuniunei.

Dela comitetul central al reuniunei 
învăț, gr. cat. din jurul Gherlei.

Gherla, 12 Februarie st. n. 1900.

loan Papiu, Dionisiu Vaida,
președinte. secretariu.

li.LTIM.fc] iSCiKL
Durban, 19 Februarie. La Dor

drecht s’a încins o luptă, care a du
rat 8 bre; mai pe urmă a luat ca
racterul unei bătălii formale.

Pretoria, 19 Februarie. Burii au 
tăiat linia de comunicația a genera
lului French, au prins și au luat 
trenul, care ducea proviant și muni- 
țiune. Generalul Burilor Delarey ame
nință pe Roberts la spate, er armata 
lui Kronje caută se atragă pe Ro
berts cătră Nord, unde Burii sunt 
întăriți pe înălțimi.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Mator.
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CiBifsu! la b 15sfsa dim ^sesus.
Din 17 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0..... 98.55
Renta de oorâne ung. 4%. . . . 94.10
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2%* 100-75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4’/,%. 99.90
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4°/0 .... 93.60 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.—
Impr. ung. cu premii ..... 162.— 
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin , 141.25
Benta de argint austr............................. 99.85
Renta de hârtie austr.............................. 99.85
Renta de aur austr...................................99.15
Losnri din 1860..................................... 137.—
Acții de-ale Bâncei austro-ungară . 126.60
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 187.40
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 236 70
N&poleondorî ........ 19 26
Mărol imperiale germane • . . 118.15
London vista . •........................ 242.45
Paris pista...................................... 96.27
Rente de corone austr. 4% • ■ • 99.55
Note italiene.......................................... 89.75

CtisFSsil psleteâ ili*așov>

Din 19 Februarie 1900.

Bancnota rom. Oump. 
Argint rumân. Oump. 
Napoleond’orî. Oump. 
Galbeni Oump.
Ruble RusescI Oump. 
Mărci germane Oump. 
Lire turcescl Oump. 
Scris, fono. Albina 5%

18.84 Vend. 18.90
18.20 Vend. 18.30
19.20 Vend. 19.28
11.30 Vend. 11.40
2.67 Vend. —.—

1.17 Vend. —.—
2.34 Vend. —.—

202.- V‘>nd 203.-

din 14 Febr. 19C0

C u r s ei 1 I b s s r 11 a r privat*..

oump. VI*

Basilica lb 50 14 40
Credit 395.75 397.75

j 29 bO 131.
Navig. p» Duairci
Irisbrucb . 65.— 67 —
Krakau .... bb.f 0 56 50
Laibach . , , . 49.— 51 —
Bude. ... 131 50 134
Palfly 132 — 133 -
Crucea roșie austr . 42 75 43 50

dto ung. . 23 50 24 2 ■
dto ital. .— —

Kudol! 59 — 61.
Balin 172.50 174.50
Saliburg , 60, - 62.-
St. Gonoin 176.- 178.-
Stanisiau . 120 60 —
Trisitine 4’/->'7o 100 in. c. 178.— 181.-

dto f 7f, -1 80.- ..
Walistein 178— 184- -

dt.o do 10 tr&ncJ 12 7 13.75
Bauca h. un>;. 4|J/, 123.- 123 80

P u b ii c a ț i u n e
privitor la efectuirea lucrărilor de 
desăcare pe hotarul orășenesc.

Prea onoratul, vicecorniteie al 
corni tatu Ini Brașov, domnul Dr. Fre
deric Jekel a estradat în 17 Ianua
rie 1900 cu numărul 967 concessiu- 
nea provisoră în scopul efectuirei 
lucrărilor de desăcare și regulare pri 
vitor la părăul Lautebach, și canalu- 
rile vicinale, mai departe Ghimbe 
șelul, cât și părăul Timiș Rossbach 
cu canalurile vicinale.

Toți proprietari de păment, care 
cumva sunt interesați prin acesta 
efeotuire a lucrărilor de desăcare și 
regulare, se provbcă a se presenta 
în 23 Februarie 1900 la 11 6re în
ainte de prâncj în casa de sfat spre 
a lua la cunoscință textul estrada- 
tei concesiuni provisore, care se va 
publica în acelaș loc.

Brașov, 1900 în 14 Februarie.
Stabila comisiune esecitivă a 

lucrărilor de desăcare pe hotarul 
Brașovului grupa III.

Oscar Alesius, m. p.,
861,1—2. președintele coinisiunei

„Gazeta Transilvaniei“ 
cu numerul â 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Cinrcu și 
la Eremias ^e^oțîs.

„UP0VAHA“ institut de credit ri economii la LIPOVA.!l!l
CONVOCARE

Domnii acționari ai institutului de credit și eco
nomii „LIPOVANA“ societate pe acții, se învită la a

Vl-a Adunare generală ordinară 
care se va țină în 8 Martie a. C. la 10 ore a. m. în 

localul institutului, opidul Lipova.

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

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

și 46 dinfixarea dividendelor pro 1899 (§§ 26 
statute).

5 Pertractarea eventualelor propuneri (§ 
din statute.

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

uarea generală, în cc nf'ormitate cu § 16 din statute 
se avisăză a depune la cassa institutului acțiile înainte 
de deschiderea adunării generale.

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

președinte.

26 lit. g.

și a unui

adu-

ACTIV. CONTUL

RAPORTUL 
comitetului ie 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 ia institut, atât cu ocasiunea revisiuuilor pres
crise de statute cât și acelor extra-ordinaie. Tot ast
fel reverend din posiție în posiție 
țului și contului profit și perderl 
le-am aflat în deplină consonanță 
pale și auxiliare ale institutului și 
merc-iale,

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., Terențiu Petroviciu m. p.

compunerea bilan- 
de pe anul 1899 
cu cărțile princi- 
conform legii co-

PASIV.
florizii. ci. f. orixi i OI.

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

amortisare „ 50.— Interese transitore..................................... 3418 86
Diverse conturi debitore........................... 1799 62 Profit curat ................................................ 9707 93

353150 09 353150 09

LIPOVA, 31 Decembre 1899.

flloriziî CI. florizii. CI

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

Spese : „ împrumuturi hipotecare . 1362.43
salarii..................................... 3091.68 „ lombard . ...................... 497.20
chirie, imprimate, registre, „ efecte . ...................... 59.22 . 34558 37

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

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

2819.94

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

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

Profit curat ................................ 9707 93

35277 95 35277 95

nDirecți-dne
Sever Bocu m. p. 

prim-comptabil.

I). Popoviciu m. p.

Voicu Hamsea
director esecutiv.

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

LIPOVA, 1 Februarie 1900.
O o m itetni de svLpra'veg'Iiiere:

Teodor Cosma m. p , Stefan Bordoșiu m. p., Terențiu Petroviciu m. p..Teodor Ceontea m. p., 
președinte,

Se caută, o calfă (comis) în 
branșa de bumbacărie și bă

cănie. —
A se adresa la Domnul

Ioan DUȘOÎU comerciant 
in Brașov.

ooooooooooo

-v x s.
Prenumerațiunile ia Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

și când dela 1-ma și 15 a fiă cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiese 

oa espedarea se ii-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se abonâzâ din non să binevoiască a scrie adres 

ămurit șiștA arate și posta ultimi. AMnistraț. „Oaz. Trim*
ori

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


