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Remediul „împăcării".
Monarchia nostră dualistă a in

trat ărășî într’un period al împăcă- 
rei. In partea de dincolo a ei se țin 
conference de înțelegere și se fac 
încercări seriose de împăcare de 
cătră factorii diriguitori ai sta
tului. In partea de dincoce se face 
împăcare cu vorba, cu frase gole, 
cari nu sunt sprijinite prin nici un 
fapt real, și ici colo cu câte-o defi- 
nițiune teoretică a statului național 
unitar maghiar, în care toți cetă
țenii, fără deosebire de naționali
tate, confesiune și clasă se potă trăi în 
pace și dragoste, ca în sînul lui 
Avram.

Deosebirea, e mare de tot, dbr 
fapt este, că și dincolo și dincAce 
e lansat curentul de împăcare. Esistă 
de sigur înalte rațiuni de stat, cari 
fac se apară necesară o împăcare a 
poporelor monarchiei în timpuri atât 
de încurcate și nesigure, ca cele de 
astăzi. Numai că unul privesce lu
crul într’un fel, celalalt într’alt fel 
și, firesce, că nisuința ambelor gu
verne dualiste este de-a pute se 
ajungă la o împăcare cât mai ef- 
tină.

Adecă ar mai fi se marcăm și 
împrejurările diferite politice din 
Austria și Ungaria, însă acestea sunt 
prea bine cunoscute, și pentru price
perea lucrului nu-i de lipsă a se mai 
reaminti faptul caracteristic, că pe 
când în parlamentul din Viena tote 
poporele, de a căror împăcare se 
trateză astăZh sunt representate mai 
mult său mai puțin după drept și 
după cuviință, pe atunci în parla
mentul din Pesta dintre tote națio
nalitățile nemaghiare sunt represen- 
tați în dietă numai cele două sute 
de mii de Sași din Ardeal.

Să vedem acum mai întâiu, cum 
stau șansele înțelegerei și ale împă- 
cărei în Austria.

Conferența de înțelegere dintre 
Germani și Cehi, care șl-a început 
lucrările de două septemanl, n’a 
ajuns pănă ac]I la nici un fel de so- 
luțiune, hă generală, ori parțială. 
Așteptările puse în ea nu s’au îm
plinit ; nu s’au putut înțelege nici 
asupra cestiunilor de litigiu națio
nale în întregul lor. nici asupra con- 
dițiunilor unui armistițiu. Tot ce s’a 
dobândit este, că s’a sevîrșit o apro- 
piare de vederi însemnată cu privire 
la limba oficială a autorităților au
tonome, precum și în cestiunea refor
mei legei electorale pentru dieta 
Boemiei și în cestiunea Curiilor. O 
înțelegere definitivă înse nu s’a pu
tut stabili nici în aceste puncte.

Intr’aceea se ivesc nouă puncte 
negre pe orisontul nisuințelor de 
aplanare și de împăcare a divergen
țelor, menite a garanta în viitor 
pacinica activitate a parlamentului 
central. Pănă la întrunirea „Reichs- 
rath“-ului conferența de înțelegere 
abia va mai pută ține 2—3 ședințe 
și deja este pericul, ca aceste șe
dințe să fîă cele din urmă și ca 
de-odată firul tratărilor de înțelegere 
să fiă rupt. Deputății cehi amenință 

adecă scurt și cuprinzător, că vor 
continua obstrucțiunea, decă nu se 
va restabili limba internă oficială 
cehică.

Sâmbătă au avut o convorbire 
delegații cehi cu președintele comi
tetului dreptei, d-1 Jaworski, venti
lând cestiunea, decă Cehii mai pot 
merge cu majoritatea din cameră, 
ori nu. Se vede, că au întâmpinat 
din partea lui Jaworski ore-carl di- 
ficultărl a procederei lor plănuite, 
căci representanții clubului cehie au 
declarat, că și ei doresc a susțină 
legătura și solidaritatea cu drepta, 
der în cașul amintit vor fi siliți a 
persevera în oposiția cea mai înver
șunată.

Este de mare gravitate hotă- 
rîrea acesta a Cehilor și, dâcă nu-șl 
vor schimba’o în momentul din urmă 
său nu li-se va satisface pretensiunea 
relativ la limba oficială interioră, 
atunci continuarea obstrucțiunei din 
parte-le va înăspri crisa în asemenea 
mod, încât va pute să aibă consecen- 
țele cele mai fatale pentru monar- 
chiă nu numai în privința politică, 
ci și în privința economică și finan
ciară.

Pre când așa-dâr în partea aus
triacă a monarchiei încercările de 
înțelegere și împăcare, deși n’au 
de-ocamdată prospecte de-a da resul- 
tate favorabile, totuși constitue un 
progres în direcția de-a face posi
bilă o pacinică conviețuire a popo- 
relor statului în interesul consolidă- 
rei sale, — pe atunci glasul de îm
păcare, ce răsună în Ungaria odată 
la prânzul episcopului din Arad, 
altă-dată în dietă, când vine vorba 
despre naționalități și despre rapor
turile lor cu „nația alcătuitâre de 
stat14, vestesce, că acea împăcare, 
după care rîvnesc atât de mult cei 
ce printr’ânsa sperâză a scăpa de o 
grea îndatorire și răspundere, este 
un copil născut mort, care nu pote 
să înainteze cu nimic causa bunei 
înțelegeri, ci trebue curând delătu- 
rat și îngropat, ca să nu umple ae
rul cu miasmele putrefacțiunei.

Am Zis Ș’ Zicem, că ori cât de 
mari ar fi încurcăturile în Austria, 
ori cât de deficilă ar fi acolo resol- 
varea problemelor, Austriacii tot 
merg înainte. In Ungaria însă nu nu
mai, că în cestiunea cea mai de că- 
peteniă a înțelegerei între factorii, 
cari formâză. basa statului, lucrurile 
nu merg înainte, der regreseza chiar 
în mod înspăimântător și, când se 
va trezi odată șleahta jidano-ma- 
ghiară din desastrul cumplit, ce-1 
pregătesce statului ungar, ațîțând 
mereu ura și fanatismul în contra 
poporelor lui nemaghiare, atunci va 
fi pote prea târZiu pentru ori-ce re
mediu.

Administrația in Ungaria. ,Bu- 
dapesti Hirlap“ vorbind despre discusiunile 
din cameră asupra reformei administrației, 
face într’un articul următorele constatări: 
„Administrația maghiară a rămas tot cea 
vechiă, în care însă decă fișpanul nu vrâ, 
nu esistă nici drept de stat, nici drept cetă
țenesc, nici libertate, nici lege și nici drep
tate... In Ungaria nu esistă sistem admi

nistrativ... Viceșpanii arată în raportele 
lor anuale, câte mii de pașapârte au dat, 
și adaug, că mulțl au fugit din țâră său 
că au urmat pe soții lor cu pașapdrte 
false. Poți vede la fiă-care stațiune pe gen- 
darm, acest paznic înarmat al guvernării 
interiâre maghiare și al libertății, cum 
îusgardă pe bieții drăcușorl, cum îi des- 
cose cu vorba și, dâcă nu le află în ordine 
pașaportul, îi escortâză în satul lor, unde 
nu mai au nici casă, nici pământ, nici vite, 
căci le-au vândut pe preț de nimic imi
grantului galițian, pe care gendarmii în
spăimântători nu l’au putut opri, ci l’au 
lăsat să trâcă peste graniță11...Procesul dela Baia-de-Cris.

5

{Discursurile aperătorilorf)

După-ce acusații și-au rostit vorbirile 
de apărare au urmat discursurile aperăto
rilor. Judecătorul a dat mai ântâiu cuvân
tul d-lui advocat Teodor Pop, apărătorul 
acusatului Steer.

D-1 Teodor Pop spune cam următo
rele : Nu înțeleg cum d-1 judecător mai 
aștâptă dela mine apărarea, când chiar 
densul detrage cuvântul apărărei în fie-care 
clipă și astfel suprimă cu totul libertatea 
cuvântului înaintea legei. Fiindcă din pur
tarea atât de volnică față cu acusații m’am 
convins, că nu pot desvolta apărarea mea, 
voiu spune numai câte-va cuvinte la înțe
les pentru on. judecătoria.

In ce privesce §. 174, este imposibil 
să se aplice preamărirei lui Iancu. Nici un 
procuror, nici o judecătoria, nici gendarml 
și nici guvern, scurt dis nimeni nu are 
dreptul și competența de a spune verdict asu
pra acelui erou, care a fost strălucit judecat 
de forul singur competent al istoriei și care a 
dat semă de faptele sale Celui de Sus.

Cineva, de pildă, pote spune, că Kos
suth a fost om de omeniă seu că nu a fost, 
îi admiteți d-vostră, d-le jucdecător, com
petența? (Ilaritate generală în public).

Judecătorul: Me rog să nu ridiculisezi 
pertractarea.

Apărătorul ■. Tod. Pop-, Publicul rîde, 
nu eu. E treba lui. Eu nu-s polițai să-l în
drum la ordine.

Se mai citâză în acusă §. 191, pretes- 
tându-se, că tinerii ar fi comis în biserică 
lucru grozav, anume „valide liăborusâg11, — 
„răsboire religionară1*. (Ilaritate mare în 
nublic. Judecătorul nu mai pote de mâniă.) 
Ei bine, martorii chiar ai procuraturei dove
desc absoluta netemeiniciă a acestei aeuse.

In ce privesce tricolorul de pe cunu
nă, și procurorul și judecătorul ar trebui 
să scie, că acela e tricolorul nostru al Ro
mânilor din țâra asta, al vechiului Ardeal, 
âr nu tricolorul României. Acâsta o scie 
fiecare om de drept, dâcă o scie. (Ilaritate)

Atâta am <jis, pentru a dovedi în câte
va cuvinte cât de fără basă și cât de tras 
de păr e acest proces, în care nu se pote 
aduce, după lege, un verdict de condam
nare.

D-1 Francisc IIossu-Longin, apărăto ■ 
rul acusatului G. Novacovici, spune cam 
următorele: Din capul locului trebue să 
declar, că mă aflu într’o posițiă cu totul 
curiosă : și grea și ușoră în același timp. 
Grea, pentru-că acusa procurorului e atât 
de nesistematică, nejuridică și confusă, încât 
ea apărător nu sciu de unde se prind firul 
și de fapt ce se-i răspund, fiind-că n’a con- 
cretisat nimic. De altă parte este ușoră, 
pentru-că absolutamente procurorul n’a 
adus nici o dovadă pentru susținerea acu- 
sei făcute la procuratura din Deva.

(Aici d-I apărător a luat pe rând tote 
acusele ridicate și le-a resfrâns cu argu
mente juridice, arătând cât sunt de fnete- 
meinice, nelogice și fără niol un preț ju- 
ridic).

Insistând în special asupra figurei 
istorice mărețe a lui Iancu, d-1 apărător 
face o caldă și entusiastâ pledoariă. Dove- 
desc«, că tote oâte se comit în revoluțiunl 
ideale, ca revoiuțiunea lui Iancu, nu se pot 
clasifica drept delicte seu crime ordinare. 
Singurul for competent este și p6te fi numai 
istoria, care nu se pdte aduce în bara jude
cătoriei.

In ce privesce special pantlica trico
loră de pe cunună, las’ că aceea nu este 
stră'nă, țci de secol! colorile și insigniile 
poporului român, ea nu se pote face obiect 
de delict din simplul motiv, că pănă în 
diua de astădi nu esistă nici lege, nici ordi- 
națiune, care să preciseze stindardele și 
nici chiar emblema țărei. E us, der nu-i 
iege, ca anumite colori roșu-alb-verde să 
fiă pretinse esclusiv drept colori ale sta
tului.

Fiind-că, deci, nu esistă nici o dovadă 
acceptabilă, nici rațională, nici juridică în 
contra acusaților, — termină d-1 apărător, 
— pot aștepta cu liniște verdictul jude
cătoriei.

D-1 Dr. St. C. Pop, apărătorul acu
satului Scurtu, <jioe, că nu e bine din par
tea on. judecătorii să suprime cuvântul de 
apărare. Principiul justiției trebue să fie în 
prima liniă descoperirea adevărului, âr nu 
împedecarea abaterei dela obiect. Pentru 
descoperirea adevărului trebue să se dee 
libertate și desvoltărei aousei, pe care on. 
judecător a împiedecat’o în desfășurarea 
motivelor, și acusaților cari au fost împie
decați a vorbi, și apărătorilor. Trece la 
combaterea acusei și a §§-ilor ei, dovedind 
cu argumente juridice, istorice și logice, 
că nu esistă nici un substrat de drept pen
tru acusă. Arătând netemeinicia absolută 
a acusei delictului contra religiei, acusă 
complet răsturnată prin fasiunile martorilor, 
d-1 apărător se ocupă mai pe larg cu §. 174, 
în baaa căruia aousa presantă ca delict 
preamărirea lui Iancu.

Ar fi trebuit să probeze acusa — 
spune d-1 Dr. Pop — că Iancu a comis în 
vieța lui vre-un delict sâu vre-o crimă. Dâr 
n’a probat nimic, pentru-că pur și simplu 
e imposibil să probeze. Iancu a fost erou 
și martir, el pâte și trebue să fie preamă
rit. In museul maghiar de relicvii din Arad 
se află un portret al lui Iancu. Pe acest 
portret cineva a pus scai, âr jos a scris 
„Sic transit gloria mundi“. Cu alte cuvinte, 
acel om — evident Ungur — a reproșat 
Românilor, că ar fi uitat pe Iancu. Ei bine, 
acum vine procuratura ungurescă și ne 
acusă pentru-că ’1 preamărim.

Acesta nu e justiția, este pâsiube,>gste 
politică. Dâr cu asemenea arme n’are să 
lupte judecătoria, a cărei datorință prim
ordială e să se folosâscă numai de oțelul 
legei în procedeurile sale. Să fugă justiția 
de pasiune, fiind-că revoluția francesă ne 
arată atât de grozav cum pasiunea domi
nantă în justițiă făcea pe tată să-și ducă 
la ghilotină fiiul... Er Avram Iancu să nu 
fiă adus la bara justiției, care nu e com
petentă, deore-ce acest erou a fost judecat 
în chip strălucit de Atot-Judecător.ul și de 
forul istoriei.

Fapta acusaților nu constitue nici un 
delict. Din contră, dâcă procuratura și ju
decătoria au ceva cu acești tineri bravi, 
atunci nu pedâpsă, ci laude ar trebui să 
le dea. Căci tinerii aceștia propagă în ne
norocita nostră țeră idealul, preamărirea 
celor mari și virtuoși. In fie-care an, tineri 
maghiari peregrinâză la mormântul lui Kos
suth și a altor Maghiari dela 48, ba cântă 
și „Szozatu-ul în biserică, — der totuși ni
meni nu s’a găsit să le facă din acâsta un 
cap de acusațiă.

Decă judecătoria consideră ca delict 
și pietatea, se produce un precedent fârte 
periculos și desastruos aoestei țări. Justiția 
nu trebue să-l producă. Aplicarea §-ului 191, 
în ce privesce actul de pietate al tinerilor, 
pare o ironiă. N’are aplicarea asta nici o 
basă de drept și nici o esplicare justă. In 
biserică, acusatul Scurtu, clientul meu, a 
vorbit creștinesce, ca un cunoscător și cre
dincios al preceptelor religiunei. Dâr eu 
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cunosc din praxa altor religii, că de pe 
amvon nu se rostesc în biserică totdeuna 
predici. Sciu și însu-ml am vădut cașuri, 
că preoți catolici au spus de pe amvon lu- 
orurl, cari nu se țineau de loc de biserică.

încât pentru tricolor, d-1 apărător es- 
plioă și d-sa, că nu e al României, eiteză 
pe marele jurisconsult maghiar Edvi Uyâs 
Kăroly, care consideră §. 36 ca fără obiect, 
aduce cașul procesului pentru tricolorul 
din Câmpeni, când condamnații au fost 
achitați de instanțele superiore, âr tricolo
rul oonfiseat li-s’a înapoiat și spune ironic, 
oă și de ar fi tricolorul României pe cu
nună, el nu pote fi periculos statului ma
ghiar, deore-ce Ungaria se află în rapor
turi da prietenia cu România.

Sporirea Românilor în Ardeal 
Periodicul maghiar „Szazadok" a publicat de 
curând un articul scris de Jancso Benedek 
privitor la sporirea elementului român în Ar
deal. Din articulul lui Jancso reiese, că pe 
când la sfîrșitul veacului XVII-lea în Ar
deal nu erau mai multi decât 250,000 de 
Români, adl sunt aprâpe 3 milidne. Jancso 
o constată asta în cifre și pentru a-șl do
cumenta aserțiunea, face următorea statis
tică asupra sporirei Românilor în oâte-va 
orașe ardelenescl:

La 1733 erau Români în : Olușifi 50, 
Sibiiu 900, Alba-Tulia 840, Turda 350, Se- 
beșul-săsesc 1310, Blașiîi 115 (?), Bistrița 350. 
La 1900 sunt: în Clușiîi 3226, Sibiiu 4581, 
Alba Iulia 3426, Sebeșul-săseso 4178, Turda 
2297, Blașiîi 1661, Bistrița 2274.

Observăm, că datele statistice ale lui 
Jancso sunt în multe privințe neesacte, 
oăcl în Blașiîi, de pildă, sunt Românii mult 
mai număroșl. Der chiar după socotăla lui, 
Românii în Ardeal sunt adl de vre o 11 
ori mai număroșl, decât în vâcul al 17-lea.

Rgsboîul din Africa sudică,.
Cursa deBa Kimberley.

Două soiri de mare însemnătate au 
sosit alaltăerl la Londra. Cea dintâiîi este 
următorea:

Londra, 18 Februarie. Se vorbesoe, 
că Burii au tăiat linia de comunicațiă a ari- 
ergardei engle.se.au prins mulțime de Englesi și 
au luat pradă mari ciredi de boi.

A doua soire telegrafică, ce a sosit 
din Londra la Magdeburg și care confirmă 
pe cea dintâiu, este ceva mai amplă și e 
de următorul cuprins :

Magdeburg, 18 Februarie. „Mag- 
deburgische Zeitung“ anunță din Londra: 
Generalul bur Delarey, a înaintat pe după 
spatele generalului French, a tăiat linia de 
comunicațiă a lui French și i-a luat tote pro- 
visiunile și munițiile. Generalul bur Delarey 
ocupă posițiă spre sud-ost dela JacObsdal 
și amenință dela spate pe Roberts. Coman
dantul bur Prinslos acopere Bloemfontein. 
Colonele tari ale lui Cronje nisuesc a atrage 
pe Roberts pe înălțimile întărite dela uord

Telegramele acestea par a deslega 
enigma, ce de câte-va flile preocupa lumea 
întrâgă : de ce adecă Burii au lăsat pe 
French să între în Kimberley? Ele îndrep
tățesc presupunerea, că scopul părăsirii po- 
sițiuuilor, oe le ocupau Burii în șanțurile 
bine întărite din jur de Kimberley, n’a fost 
altul, decât să tragă pe Englesi în cursă. Pe 
cum se vede, asta li-a și succes Burilor. 
Lui French nu i-a trecut prin minte causa 
disparițiunei Burilor, cari și-au retras pănă 
și bateriile și au lăsat numai mici pos
turi, oarl să se hârjonesoă cu Englesii și 
să-i înșele astfel a înainta tot mai adânc.

Astfel au rupt Burii legătura dintre 
French și Roberts, âr deeă îi va succede 
și comandantului bur Prinslos a atrage pe 
Roberts pe înălțimile bine întărite, „vic
toria11 dela Kimberley forte curând pote să 
devină o catastrofă.

Alte sciri.

Etă acum și alte soiri de pe câmpul 
de răsboiîl.

Londra, 18 Februarie. Din Arundel 
se anunță agenției „Reuter“ ou data de 
17 1. c.: O iscodă englesă a descoperit, că 
la sud-ost dela Kulfontein Burii ocupă po- 
țiunl tari pe înălțimi, și tot așa stau și pe 
Walkop.

Londra, 18 Februarie. Din Durban 
se anunță, că la estremitatea aripei drepte 
a lui Buller a fost acjl o luptă, al cărei 
resultat nu e cunoscut.

Generalul Brabant a avut un atac ve
hement cu Burii în districtul Dordrecht. 
Englesii au pierdut 16 dmenl, dintre cari 
2 ofițeri și 6 soldați au cădut.

*
Ridicarea în massă a femeilor bure. După 

cum scrie diarul „Liverpool-Post44, Transvalul 
prepară lumii un spectacol, pănă acum ne 
mai vădut: ridicarea în ma3să a femeilor 
bure, cari vor să se lupte alături cu băr
bații lor și cari de trei luni încoce învață 
manuarea puștii. Președintele Krueger și 
generalul Joubert le-au desmântat pănă 
acuma cu mare greutate dela pasul acesta, 
însă a trebuit să le promită, de a-le lăsa 
să prindă armele, dâcă Englesii vor răuși 
a pune piciorul pe teritoriul republicelor 
Oranje și Transvaal.

Guvernul din Transvaal publică un 
raport oficial despre pierderile suferite în 
trei bătălii mai însemnate, în oare au în
vins Burii, constatându-se și pierderile En- 
glesilor, după constatările făcute aproxi
mativ. Etă datele:

In bătălia dela Sformberg (10 Dec. 
1899): forțele inimice la vre-o 3000, Buri 
vre-o 1000. Resultatul : în Dartea inimicului 
aflațl morțl pe câmpul de bătaia 30; răniți 
55, înafară de cei, pe care inimicul i-a dus 
cu el. Prinși de cătră Buri 672 EnglesI, 
nesocotind pe răniți, între cari un colonel 
și alțl oficeri. Burii ‘au mai luat 3 tunuri 
ou munițiunl, dintre cari 2 sunt în stare 
bună.

Din partea Burilor: 5 morțl, 3 greu 
și 10 ușor răniți.

In bătălia dela Modder-River și Ma- 
gersfontein (11 Deo. 1899): forțele inimice 
13 — 15,000, Buri vre-o 6000 omeni, dintre 
cari mare parte nu s’au luptat. Pierderile ini
micului : 1500—2000 morțl și tot ațâți ră
niți, după spusele unei ambulanțe inimice. 
Intre morțl: generalul Wanchope și mar- 
chisul De Winchester cu mulțl alțl oficeri. 
Prinși de Buri vre-o 60, mai mulțl sco
țieni ; multe pusol și munițiunl luate. După, 
spusele inimicului acesta cu 24 de tunuri 
a lansat 4000 obuze asupra posițiunei bure, 
afară de acelea ale tunurilor mari de ma
rină.

Pierderile Burilor: 60 morțl, 159 ră
niți. Corpul scandinav singur a pierdut 19 
morțl și 21 răniți la un asalt.

In bătălia dela Colenso (15 Dec. 1899): 
forțele inimicului după indicațiunile aflate 
în hârtiile ofițerilor rămași pe câmpul de 
bătaiă : inimicul avea 23,000 omeni, dintre 
cari cel puțin 14,000 au luat parte efectivă 
la bătăliă. Forțele Burilor: cam la 5000, 
dintre cari, în urma marei estensiunl a li
niei de apărare, numai jumătate au putut 
lua parte la bătăliă.

Resultatul: din partea inimicului, 
după indioările unei ambulanțe inimice, în 
diua ce a urmat bătăliei, 1000 de soldați 
n’au răspuns la apel și pierderile s’au ri
dicat dela 3 — 5000 omeni morțl și răniți. 
Aceste pierderi au trebuit să fiă în adevăr 
considerabile, fiind-că în diua după bătăliă 
inimicul a cerut un armistițiu de 24 ore, 
ca să-și îngrope morții. Burii au făcut vre-o 
150 prisonierl, între cari 1 colonel și mai 
mulțl ofițeri. In fine Burii au luat inimicu
lui 10 tunuri mari și 12 cară cu munițiune, 
conținând 1400 obuze, tote în stare bună.

Pierderile din partea Burilor: 7 morțl 
și 1 înecat la trecerea peste rîul Tugela.

SC1R1LE DI LEI.ț
— 8 (20) Februarie.

Monarcliul a sosit pe la finea săptă- 
mânei trecute în Budapesta, unde va pe
trece mai multe dile.

Serată musicalft. Aflăm, oă Reuniunea 
română de gimnastică și de cântări din 
loc va arangia Vineri, în 11 (23) Febr. c. 
o serată musicală împreunată cu dans. Se 
va începe la 8 ore. Serata va fi des

chisă pentru toți membrii Reuniunei. In
vitări speciale nu se vor trimite și nici bi
lete nu se vor da.

Partida națională sfirbescă. „Kel 
Ert.“ anunță, că de un timp înooce se fao 
înoercărl printre Serbii din Ungaria, ca 
vechile partide: radicală și liberală să se 
unâscă și să ia numele de „partidă națio
nală serbâscă". Aceeași foia ofioiosă spune, 
că prin orașele serbescl din Ungaria su
dică și din Croația, precum și în comunele 
mai mari locuite în majoritate de Sârbi, 
se face propagandă cu scop de a-se res
tabili între Sârbi unirea și sentimentelor co
mune frățescl.

Mâncarea peștelui în România. Se 
soie, oă direcțiunea generală a serviciului 
sanitar superior român a intervenit pe 
lângă ministeriul cultelor pentru a se lua 
măsuri în vederea relei nutrițiunl a popu- 
lațiunei dela sate, care se înreutățesce în 
timpul posturilor. In urma intervenirilor 
Mitropolitul Primat, în unire cu ceilalți 
EpiscopI eparchioțl, a hotărît să publice 
săptămâna viitâre o Carte pastorală cătră 
popor, prin care să se îngăduâscă mânoarea 
peștelui în timpul postului Paștilor.

Retragerea, din circulația a bani
lor de aramă. Ministrul de finance ung. 
a dat o ordonanță, în urma căreia banii 
de aramă UDgurescI de 1 crucer se primesc 
la tote cassele statului și perceptoratele 
pănă la 30 Iunie 1900 în prețul deplin; dela 
1 Iulie a. c. încolo se primesc numai în 
prețul de jumătate. Orucerii austriacl se 
resping.

Esamene-în China. Impărătâsa Chinei 
a publicat un edict prin care prescrie esa- 
mene pentru funcțiunile publice cu studiile 
vechi conform cu teoriile lui Confucius și 
desființarea studiului obieotelor „denaturate 
și rătăcitore“. Cel oe se va ocupa ou stu
diul teoriilor și obiectelor nouă va fi pe
depsit. Edictul constitue un act de osti
litate contra sciinței vestice. Se orede, că 
încurând se va închide noua universitate 
fundată în Peking.

Pentru fondul Reuniunei femeilor 
române din Brail a mai contribuit ulte
rior d-1 Nicolae Groza, proprietar în To- 
hanul veohiu 2 corone. D-na presidentă a 
Reuniunei Letiția Stoica esprimă prin acesta 
mulțămită dăruitorului.

Chibrite „Emke“ în palatul din 
Buda. Din Tiutișora se scrie lui „Bud. 
Hrlp.“: „Regele încă s;a pus în rândul 
celor-ce spriginesc industria, maghiară. Fa
brica de chibrite „Emke14, a căpătat adecă 
însărcinarea ca pe viitor să provadă con
stant palatul regal din Buda cu chibrite“. 
— Firesoe, bucuria „kulturegyletiștilor14 e 
mare.

Sinagogele în doliu. Arehimilionarul 
Adolf Rotschild șl-a dat sufletul în mânile 
„Dumnedeului lui Israel" în bogatul său 
palat din strada Monceau din Paris. Era 
originar din Frankfurt, de unde au eșit tote 
oficinele cosmopolite pe care jidanul Aurel 
Mayer, strămoșul său, le-a organisat pretu
tindeni pentru a exploatași pentru a ruina 
marele centre europene. In familia regilor 
aurului, aoestă pierdere, se dice, va fi ușoră 
pentru-oă Adolf Rotschild atins de ipocon- 
drie, renunțase de mult timp ca să dea 
spriginul coreligionarilor săi pentru a-i 
apăra contra mișoărei provocate de anti- 
semițl. In realitate însă toți Jidanii sunt 
în doliu și se jelesc în sinagogele lor. După 
Adolf Rotschild a murit și Carol Hendle 
prefectul Senei inferiore, care s’a distins 
forte mult prin persecuțiunea patrioților 
franoesl în luptele antisemite. Ambii acești 
jidani au luptat forte mult, unul prin bani, 
celalalt prin posițiunea lui socială pentru 
causa evreiasoă; de aceea și descendenții 
lui Moise îi glorifică și le fac rugăciuni în 
sinagogele lor.

Emigrări de Jidani. La sfârșitul 
lunei Februarie, omcl-cjeel de famili evresol 
sărace din BucurescI vor emigra în Ana
tolia (Asia mică.) Curios e, că emigranții 
vor face lunga călătoria pe jos; copiii și 
femeile vor face drumul în căruțe.

Țera cea mai civilisată. Din sta
tistica ministeriului de culte danes, apărută 
de curând, reese, că Dania este țâra cea 
mai civilisată. După statistică nu esistă în 
Dania întrâgă bărbat majorean, care n’ar 
sci scrie și ceti.

Arderea unui teatru. Din Paris se 
telegrafâză, că alaltăerl noptea „Theatre 
Trianon" a ars cu desăvârșire.

Ce promite esposițiă din Paris.
Esposițiunea din Paris se-va deschide 

la 15 Aprilie și se va închide la 5 Noem- 
vre a. c.

In total Francia dispune de 130 mi
lione corone pentru esposițiă ; la suma 
acesta guvernul contribue cu 18 milione, 
orașul Paris tot cu 18, banca Franciei cu 28 
milione, din emisiunea publică a bilete
lor de participare vor eși 60 milione, din 
vândarea concesiunilor și a materialului 
după încheierea esposiției s’aștâptă 6 mii. 
Ca câștiguri de loteriă se vor împărți 5*/ 2 
mii. corone.

Trei dintre clădiri vor fi durabile — 
cele două palaturl ale artei și marele pod 
Alexandru Ill, una dintre minunile esposi
ției. Acest pod constă dintr’un singur cero 
eliptic format din oțăl și străluce în sbre 
ca și argintul poleit.

Prețul de intrare va fi înainte de 10 
ore a. m. de doi franci, dela 10 ore a. m. 
pănă la 6 ore sera de un franc și după 6 
ore în c|ile fie lucru 2 franci.

Porțile de intrare în esposițiă sunt 
reproducțiunl ale celor mai renumite porțî ale 
lamei. Așa înainte de tote sânta portă dela 
Kreml, pârta sbrelui dela Toledo, porta 
victoriei dela Cairo, porta Romanilor dela 
Trier, porta dela Delhi, turnul istoric dela 
Nesle, porta sf. Pavel dela Basel și St. 
Jame-: Gate din Londra.

Spesele catalogului esposiției trec peste 
5C0,000 corone. Cel care îl va studia bine, 
îșl va însuși cultură generală de ajuns, 
spre a pute reflecta la o profesurft ; cata
logul conține istoria tuturor artelor, mese
riilor și industriilor.

Au fost invitate cinci-cțecl și cinci de 
națiuni a participa la esposițiă. S’a pus 
dela început condițiunea ca, dâcă o țâră 
vrea să aibă o clădire separată, capul aces
tei țării trebue se promită, că va visita es- 
posiția.

Pentru găzduirea ăspeților princiari 
guvernul francos va căpăta palatul strălu
cit al răposatei baronese Hirscb. Fotografi 
amatori, oarl voiesc să-șldueă ou sine apa
ratele în esposițiă, plătesc pentru acesta o 
contribuția de 50 centime.

Unul din cele mai frumose obieote 
de văijut ale esposiției va fi palatul apei, 
c’un front de 200 urme de lat și cu nenu
mărate cascade. La centru va fi o cascadă 
de 30 urme lată și 100 înaltă și din mij
locul ei se ridică un uriaș grup alegorie : 
„omenimea, condusă de progres, pășind 
înaintea viitorului."

Dintre palatele speoiale, palatul elec
tricității va fi cel mai mare. Este de 1275 
urme de lung, 250 urme de lat și cu totul 
de sticlă. Tote curentele electrice, ce se 
vor folosi în esposițiă, vor porni de aici.

Rămășița mândra a ultimei esposițiunl, 
turnul lui Eiffel, a fost adus în legătură cu 
Trocadero prmtr’un pod funicular și astfel 
a fost cuprins în esposițiă. Intr’o lectică 
se pote face călătoria pănă Ia vârful tur
nului lui Eiffel și de-acolo se pote privi 
esposițiunea în perspectivă. Tocmai acum se 
văpsesoe din nou turnul lui Eiffel, colore 
portocaiiă la basă, galben auriu în partea 
sa cea mai înaltă. Opt mii de lampe elec
trice îl vor ilumina sâra.

Un obiect de admirat va fi așa numi
tul „turn pescuitor14. Ca un uriaș ochian, 
care se închide, el se plecă la pământ, ia 
pasagerii, se întinde apoi încet în totă înăl
țimea sa și, după-ce stă așa nemișcat 
câte va minute, se învertesce de câte-va ori, 
se închide erășl și transpune pasagerii pe 
partea contrară a parcului.

Se va mai vedâ și o casă întorsă și 
visitatorii se vor întreba cu mirare, dâcă 
legea gravitațiunei a încetat de-a mai 
esista. Fiă-care va fi convins, că umblă pe 
tavan cu capul în jos. In casa întorsă tote 
încăperile vor fi frumos mobilate. In salon 
policandrul se ridică de pe podinl, tavanul 
e acoperit eu covore, paturile atârnă de 
tavan, în vanele de scăldat apa curge în 
sus. Dâcă te uiți pe ferâstră, vedl lumea 
din afară tot cu capul în jos. Secretul prin
cipal al acestei amăgiri amețitore este a-se 
căuta în aplicarea de sute de oglindi.

Cel mai mare flșanet, oe a fost făcut 
vre-odată, se va vede și adl asemenea la 
esposițiă. L’a construit un Italian și l’a 
numit Anto-Elektro-Polyphon. El este corn-
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pus din 80,000 de bucăți și cântă, cea mai 
oomplicată musică de concert.

Va mai fi de vâdut la esposițiă și cel 
mai mare butoiu de pe lume] cuprinde încă- 
odată p’atâta ca butoiul cel mare dela 
Heidelberg ; înăuntrul lui se vor da prân
zuri cu o sută de tacâmuri. Interiorul bu
toiului e decorat ca o sală festivă a unui 
vechifi castel. Butoiul a fost construit în

Va mai ouprinde esposiția și cea mai 
mare sală a lumei, c’un spațiu pentru 15,000 
de persons, cari pot ședâ pe soaune ridi
cate și împărțite în mod amfiteatralic.

Un telescop-mammuth, care a costat 
240,000 corone și care măresce de 10,000 
do ori, va fi postat lângă un ceasornic care 
singur cântăresoe 200 de tone.

Un scrânciob va oferi celor, cari vor 
cuteza a-se folosi de el, îutr’o secundă o 
vedere asupra întregului Paris.

Pentru automobile și velocipede sunt 
publicate prețuri în valore de 100,000 co
rone. O clădire deosebită va fi dedicată 
acestui despărțământ.

Va fi de văclut și un vulcan, ce re
varsă adevărată lavă. Aquariul va conține 
cea mai grandiosă oolecțiune de pescl eto., 
care a fost văzută vre odată.

Intre obiectele practice espuse se vor 
distinge ilustrațvunile industriilor. Fiă care 
fel de fabricațiune se pote urmări pănă în 
cel mai mic detaliu. Producțiunea postavu
lui începe cu turma de oi, care este păzită 
de un cioban și se termină ou hainele gata.

Intre statele esterne Rusia este cel 
mai însemnat esposant. Deja acum se pote 
vede între obiectele ei o cartă a Franciei, 
pe care departamentele (districtele) sunt 
din iaepis de diferite colori, marea din 
lapis lazuli, orașele din pietrii scumpe. Si
beria va fi representată pentru prima-oră 
într’o esposițiă, și adecă printr’o uriașă pa
noramă, care va înfățișa noua cale ferată 
și ținuturile, unde duce (mai cu sâmă ți
nuturi barbare.) In Rusia guvernul chel- 
tuesce 5 milione de corone pentru parti
ciparea la esposițiă.

împăratul Wilhelm trimite la Paris 
întregă colecția de relicuii, care se păs- 
trdză dela Frideric cel Mare, tdte tesaurele 
literare și de artă francese, ce le posede 
Ge> mania.

Prințul de Wales e însu-șl comisarul 
esposiției pentru Anglia și coloniile brita
nice. Este singurul principe, care se între- 
pune în personă pentru reușita esposiției.

Bibliotecă în Somcuta mare.
Ape 1*).

*) Onor. Redacțiunl ale diatelor nostre na
ționale sunt respectuos rugate a publica acest apel.

Folosul bibliotecilor pentru luminarea 
și înaintarea unui popor este în genere re
cunoscut de totă lumea. Da aceea vedem, 
cu câtă rîvnă se lucră astădl la tâte popo
tele spre lățirea acestor adevărate școle ale 
vieții practice. La noi, Românii, încă ve
dem cu bucuriă în privința acâsta o por
nire sănătosă, așa picând pe întrecute, mai 
ales în aoele locuri, unde nu lipsesc băr
bații conducători, ou inimă adevărată pen
tru binele neamului nostru românesc. Și 
bine ar fi, dâcă tot satul și-ar avă bi
blioteca sa poporală, căci fără biblioteol, 
idealul la care țintim cu școlele nostre 
poporale îl putem considera aprope numai 
ca o utopiă. O die acăsta ou totă firmita- 
tea și basat pe lungi esperiențe câștigate 
în vieța practică.

Decă însă neîndurata de sărăciă ne 
pune piedecl ou înființarea bibliotecilor în 
fiă-care sat, nimic nu ne pote escusa dela 
datorința ce o avem, de a înființa aceste 
foculare de cultură pentru poporul nostru 
barem in centrele ținuturilor românescl, 
bună-6ră cum e și Șomcuta-mare. In acâslă 
oonvingere și pătruns de acest adevăr, sub
scrisul înainte de acesta cu câțl-va ani, pe 
când eram încă în serviciu, am oferit un 
număr frumușel din cărțile mele în preț 
de peste 50 fi., cu cari s’a pus aici basa 
unei biblioteci, ce astădl constă din 250 
de țopurl și e proprietatea „Reuniunii ro 
mâne de oântărl a plugarilor din Șom- 
-outa-mare".

Sentimentul și dorul de a ceti la po
porul românesc din Șomcuta și jur e atât 
de desvoltat, încât opurile, de cari dispu
nem în biblioteca nostră s’au oetit și rece- 
■tit; er reuniunea nu dispune de așa mij- 
looe, oa să potă provede biblioteoa cu opuri 

după recerințele nostre. Bine însemnat, că 
Șomcuta-mare e și astăzi capitala naturală 
a fostului Chioar, cătră care graviteză și 
vor gravita pururea cele 92 de comune 
din jurul ei.

Etă causa, care mă face a ruga pe 
on. public român să binevoâscă a dona bi- 
bliotecei nostre Ziare, opuri și orl-ce scri
eri, siguri fiind, că prin acestă faptă no
bilă și națională vor oontribui la cultiva
rea nemului nostru românesc.

Ofertele marinimose sunt a se adresa 
subscrisului, ori Reuniune! române de cân
tări în Șomcuta-mare (Nagy Somkut. Comit. 
Szatmâr).

Șomcuta-mare, 15 Februar 1900.

Elie Pop,
înv. pens, și cond. cor. plug.

Dare de semâ și mulțâmită publică-
NăsSud, 14 Febr. 1900.

Corpul didactic dela școla fundațio- 
nală elem. pop. de băețl și fetițe din Nă- 
săud, precum în anul trecut așa și în anul 
acesta, a arangiat la 3 Februarie a. c. în 
spațiosa sală a gimnasticei dela gimnasiul 
superior fundațional din loc o petrecere cu 
joc pentru copii în scopul ajutorării copii
lor săraci dela acâstă școlă : cu cărți, rechi- 
site de scris, material pentru lucrul de 
mână, vestminte etc., la care petreoere a 
participat un public forte număros atât din 
loc, cât și din jur.

Suocesul material al acestei petreceri 
a fost peste așteptare favoritor constatân- 
du-se: Venitele în total cu 349 cor. 54 fii. 
(174 fi. 77 cr.), spesele în total cu 74 cor. 
82 fii. (37 fi. 41 cr.). Venitul curat 274 cor. 
72 fii. (137 fi. 36 cr.); care s’a transpus 
Direoțiunei școlei spre scopul amintit.

Cu ocasiunea acestei petreceri, con
form conspectului de cassă, s’au făcut ur- 
mătorele suprasolvirl:

I. Șerban 60 fii., Iosif Ulrich 6 cor. 
20 fii., M. Linul 2 cor., G. Sencea 20 fii., 
P. Lup 1 cor., N. Anthon 1 cor., Markus 
Pollak 2 cor., Vas. Petri 6 cor. 60 fii , G. 
Scridon 80 fii., Aleși Josefine 1 cor. 20 fii., 
1. Gheție 1 cor., Kaufmes M. 60 fii,, Bodo 
Kâlmân 1 cor., Dr. E. Filipan 5 cor. 20 
filerl, Jiingling I. 1 cor., Firtos D. 1 cor., 
Halâsz 1 cor., Wolf I. 20 fii., Szatmâri 
Jak. 1 oor., G. Micuța 1 cor. 60 fii. A. 
Precup 60 fii., Gaja 40 fii., A. Halița 1 
cor. 60 fii., d-na Bălan 1 cor. 40 fi]., Bre- 
oher Hersch și Brand M. 5 cor., Teodor 
Simon 20 fii., Ioan llie 20 fii., N. Ieneiu 
2 cor., A. lonașcu 60 fii., Incze Jânos 60 
fii., P. Tofan 1 cor., Emil Fetti 8 cor., I. 
Păeurariu 1 cor., M. Gattui 1 cor., Octaviu 
Doci 1 cor., G. Mihalca 1 cor., I. Seni 2 
corone.

Fără’ a participa la petrecere au bine
voit a contribui în favorul acestei petre
ceri răscumpărându-șl invitările următorii:

M. Grigoriță 1 cor., G. Anton 1 cor., 
I. Nescuțiu 2 cor., Miklos Antal 2 cor., 
Dr. I. Pop 4 cor., G. Pletos 2 cor., Luisa 
Kirtsch 1 cor., I. Mureșianu 1 cor., G. 
Bancu 1 cor., P. Neamțu 1 cor., C. Pop
1 cor., G. Svințiu 1 cor., Gr. Neamțu 50 
fii., T. Scridon 30 fii., Fon Dezso 1 cor., 
Wermescher W. 1 oor., d-na Sacaciu 4 
cor., I. Pop prof. 4 cor., Fridrich Miiller
2 cor., S. Leonte 1 cor., G. Drăgan 2 cor., 
T. Irimieș 2 cor., N. Pop 2 cor., A. Can- 
dale 2 cor., L. Ooșbuc 2 cor., T. Cattul 
2 oor., Andron Petri 40 fii., G. Crăciun 
40 fii., Bedo Denes 2 cor., Dr. P. Tanco 
2 cor., Dumitru și loan Tomuța 2 cor., R. 
Densușan 1 cor., A. Pop 2 c^r., St. Puica 
2 cor., T. Honti'a 1 cor. d-na E. Stef. Bo
din 4 cor., d-na I. Domide 1 cor., G. Do- 
mide 1 cor., Dr. G. Linul 6 cor., Dr. De 
metriu Ciuta 10 cor., Dr. L. Scridon 1 cor., 
A. Roșiu 2 cor., Gr. Scridon 2 cor., Dr. I. 
Malaiă când, de adv. 1 cor., Dr. V. Oni- 
șor 1 cor., Drd. D. Login 2 cor., E. Dan 
1 cor., Haltrich Kâroly 2 cor., I. Dologa
1 cor., M. Mihalașiu 4 cor., Dr. Al. Pop
2 cor., „Comerciantul 5 cor., Schenker M. 
1 cor., E. Domide 1 cor. 40 fii.

Cu aoâstă ocasiune, oorpul didactic 
îșl ține de sântă datorință și pe acâstă 
cale a esprima cea mai profundă mulță- 
mită marinimoșilor contribuitori, cari având 
în vedere nobilul scop, n’au pregetat a 
alerga cu binevoitorul lor obol.

In deosebi aduce mulțămită P. T. 
D-nl Dr. Ioan Pop vicar, Dr. Emil Filipan 
protomedio onorar comitatens și medic oer- 
oual, Vasile Petri prof. prep, em., Gavrilă 

Scridon prof, gimn., losef Ulrioh inginer și 
dir. de bancă, Emil Fetti comerciant, mem
brilor senatului școlastic și membrilor pri
măriei comunale din loc, cari au binevoit 
a subscrie lista de invitare, ca patroni ai 
acestei petreceri, contribuind astfel moral 
— și materialminte la reușita atât de îm- 
bucurătore a petrecerei.

Tot odată deosebită mulțămită aduoe 
știm, dâmne Leopoldina Fetti, care pregă
tind un frumos lucru de mână spre acest 
scop, în săra petrecerei l’a valorisat cu 54 
cor. 80 fii., care sumă întregă a transpus’o 
la cassă; pe lângă acâsta a mai dăruit pen
tru arangiatorl 6 cocărZl frumâse.

Mai departe mulțămită se aduoe sti
matelor d-șore: Otilia Filipan, Lucreția 
Moisil și Helena Tofan, celei dintâiîl, pen- 
tru-că în sâra petrecerei cu o deosebită 
bunăvoință și energiă a conlucrat la valo- 
risarea favorabilă a lucrului de mână pre
gătit de d-na Fetti, acestor din urmă, pen- 
tru-că au pregătit și dăruit mai multe oo- 
căi’Zl pentru patronii petrecerei; în fine 
comerciantului Markus Pollâk, care a dă
ruit spre scopul luminărei salei de joc 7 
pachete lumini.

In legătură cu aoâstă dare de seină, 
corpul didactic îșl ține de plăcută dato
rință a aduce și pe acâsta oale la cunos- 
cința on. public, că Reverendissimul domn 
Dr. Ioan Pop vicar foraneu episcopesc în 
Năsâud — pe lângă sprijinul material și 
moral amintit mai sus — eu ocasiunea ono
masticei sale din anul curent a mai dăruit 
tot spre scopul ajutorărei copiilor săraci 
dela aoâstă școlă 12 corâne, care esemplu 
deja a și început a fi urmat și de alțl in- 
teligențl din loc, pentru care început salu
tar, îl rugăm, ca sâ binevoâscă a primi și 
pe aoâstă oale cea mai profundă mul
țămită.

Sperăm, că acest demn început pen
tru crearea unui fond de ajutorare a co
piilor miserl dela acâsta școlă va afla 
răsunetul dorit și la alțl sprijinitori ai aces
tei cause. Fiă 1

Corpul învețătoresc dl școlei 
fundaționali elem. de băeți și fetițe.

Literatură.
La Sibiiu a început să apară o nouă 

revistă, întitulată „Pedagogia nouă*,  al 
căreia redactor, proprietar și editor este 
d-1 Dr. Petru Span. Revista apare în fasci
cule lunare de câte ll/2 cole și se pote 
abona numai pe jumătate de an. Abona
mentul pe an 5 cor., pentru străinătate 8 
franol. Fasciculul I, ca numâr de probă 
pentru Ianuarie, a apărut cu următorul 
cuprins: Cătră învățătorii români de re
dactorul, Un orfelinat român, de Dr. P. 
Șpan, Lecții de psichologie: a) Reprezen
tări. Noțiunea lor, împărțirea lor, Z») întu
necarea și reproducerea ideilor, de Dr. P. 
Șpan; Corespondența învățătorilor, de Ami
cus ; Comunicări dela șoola de aplicație; 
Notițe vesele; RecensiunI; însemnări; Co
respondența foii.

*
In tipografia „Gutenberg" Ioseph Gobi 

din BucurescI a apărut „Capitole din didac
tica Jimbei germane. Grillparzer în liceul 
român", de George Bogdan-Duică, profesor 
la gimnasiul Cautemir în BucurescI.

*
In Tipografia Archidiecesană din Sibiiu 

a eșit de sub tipar: „Cronica notarului ano
nim al regelui Bela. Faptele Ungurilor. 
Tradusă din limba latină de Mihail Beșan 
notar public reg. în Lugoș“. Editura Aso- 
ciațiunei. Opul costă 3 oordne, plus 10 bani 
porto. Se află alăturată la op și o hartă a 
Ungariei vechi, compusă de d-l M. Beșan 
după datele cronicei notarului anonim al 
regelui Bela. *

Pentru memoria lui Avram 
Panou. Sub acest titlu a apărut în broșură 
suparată ounoscutul „Apel dat cătră minis
trul de interne Desider Perczel prin d-1 adv. 
Dr. Amos Frâncu în causa fondului pentru 
monumentul lui Ianou". Cu patru adnexe. 
Se vinde 1 esemplar cu 1 corână plus 6 
bani porto. Venitul acestei broșuri, din care 
se găsesc de vendare câte-va esemplare și 

la Tipografia A. Mureșianu din Brașov, 
e destinat pentru înfrumsețarea cimiteriului 
din Țebea.

ULTIME SCUtl.
Londra, 19 Februarie. Generalul 

French visiteză terenul spre nord dela 
Kimberley. Nu este cunoscut încă 
în ce direcțiă s’a dus Cronje cu car
tierul seu principal.

Bruxella, 19 Februarie. Burii 
consideră situația la frontiera statu
lui Oranje ca fiind favorabilă. Ei asi
gură, că au eschis cu totul pe Ro
berts de pe terenul de operațiuni. 
Burii domineză Capland pănă la 
De Aar și au ocupat calea ferată, 
ce duce la Capetown. Generalul 
Cronje și-a întărit posițiunea pe dru
mul, ce duce la Bloemfontein, care-i 
dă posibilitatea, a sta față cu ar
mata întregă a lui Roberts.

Londra, 19 Februarie. „Times" 
scrie: Pănă nu vom sci, ce s’a în
tâmplat cu armata lui Cronje, nu 
putem spune o judecată definitivă 
asupra succesului lui Roberts.

Londra, 19 Februarie. Din Mod- 
der-River i se anunță lui „Times", 
că ariergarda lui Cronje, care duce 
cu ea o miie de cară, a atacat Kilp- 
drift și Drietpart.

Lui „Standard" i se anunță din 
Jacobsdal, că la 16 1. c. 1400 de 
Buri au atacat ariergada armatei 
principale englese. Burii au venit cu 
mare grabă de cătră Oolesberg și 
li-au succes a lua câte-va care en
glese. Câțl-va Englesi au căcjut.

Burii în retragerea lor ocupă 
una după alta înălțimile, ce domi
neză drumul spre Bloemfontein.

sb s $ ie n m as.
Scrisorea unui fiu de bur. „Kreuz- 

zeitung" din Berlin publică o scrisâre, pe 
dire un copil de 10 ani, fiu al unui Bur 
can' districtul Middelburg (Transvaal), a 
seris’o și a trimis’o fostului seu profesor, 
care acum este domiciliat în orașul Cape
town. Scrisorea are următorul cuprins:

„ Wonder fontei», 27 Novembrie 1899. 
Stimate d-le profesor! Ți-am primit scriso
rea, pe care mi-ai seris’o la 2 Novemvrie.. 
Noi suntem cu toții bine și sănătoși, și 
acestea ți-le dorim și d-tale. Aici nu este 
mai nimic nou, ce sS-țî scriu. Pe la noi a 
plouat mult, dâr aoum âr s’aîuscat pământul. 
Femeile au început sâ are, căci bărbații, 
sunt duși cu toții la râsboiii. Cafrii ascultă 
de ele, ca și de bărbați. Englesii cad ca 
furnicile, cu tote că vin câte 12000 la 
4000 de ai noștri. Noi vom învinge, deși 
avem numai 2 tunuri și ei au forte multe, 
căol DumneZeu este comandantul trupelor 
nostre și el va învinge cu noi înpp.reună 
DumneZeu să te țină și pe d-ta în cea mâi 
bună sănătate. Tata și frații mei sunt în 
resboiu, dâr sper să se întorcă în curând 
săDâtoșI acasă și atunci mi-ar plăcâ să 
vii și d-ta, ca să fim împreună. Te salut eu 
precum și mama, frații și surorile mele".

Acestă serisore este o descriere fidelă 
a împrejurărilor, în cari trăesc acești lup
tători ai libertății, preoum și soțiile, frații 
și copii lor.

Cum se -împodobesc Sultanii? 
Sultanul din Iahore portă pe imbrăcă- 
mintea sa diamante în preț de peste 50 
milione corone. Gulerul hainei, epoletele, 
cordonul și pe mâneci strălucesc pietrile 
cele mai prețiose. Brasletele sunt curate 
din aur și degetele sunt încărcate cu ine
lele cele mai scumpe. Mânerul și latul sag 
biei sale e decorat cu petri scumpe. Sul
tanul din Baroda, în India, are un lanț la 
gât în 5 șire și cu 500 briliante, între 
cari unele sunt de mărimea alunelor. Și
rele de sus și de jos sunt de smaragde de 
aceeași mărime.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregorio Maior.
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QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se aîBâ de wej»daa*e  Ba
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au intrat în anul 
VIII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte cțile 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmeză ta
xele telegramelor, scrisorilor, pache
telor; competințele de timbre, mă
surile metrice, târgurile corectate 
din Transilvania, Bănat, Țera un- 
gurescă și Bucovina. In partea li
terară găsim un interesant capi
tul privitor la începerea răsboiului 
pentru neatârnare de G. Coșbuc; 
apoi „Popa Stoica“, poesiă de Dim. 
Bolintineanu. Avuția și binefacerea 
(un interesant capitul după Smiles- 
Schramm). Doina, In șanțuri (poesii) 
de G. Coșbuc etc. In partea h i g i e- 
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce să facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum să tracteze părinții pe 
copiii lor orbi; Bune sunt beuturile 
pentru copii? Urmeză apoi partea 
economică: Vitele roșii (pinzgau), 
de I. Georgescu. Despre gunoiu, de 
I. Georgescu; Sădirea pomilor; 
Hrana vitelor (Grăunțele, sfeclele și 
apa de beut). La urmă mai multe 
povețe prețiose și glume apoi anunțuri. 
Prețul 25 cr. (cu posta 30). Vendp- 
torii primesc rabatul cuvenit.

„SELÂGIANA“
Institut de credit și economii societate pe acții în ȘIBOTT.

9a SîMPsa dăs: Kîamia.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „S ă 1 ă g i a n a', societate pe acții, în virtutea 

§ ului 19 din statute se invită la

A Il-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în ȘIBOU (Zzibd) la 12 Martie 1900 st. n. la 10 ore a. m. în localitatea institutului.

Obiectele puse la ordinea dilei sunt:
1. Raportul direcțiunei și al comitetului de supraveyh'are asupra computului anual și al bilanțului.
2. Stabilirea bilanțului, fixarea dividendelor și distribuirea profitului.
3. Determinarea scopului spre care este a se întrebuința suma stipulată în § 101 punct f) din statute.
4. Fixarea prețului marcelor de presență.
5. Ridicarea capitalului social.
6. Propunerile presentâude în sensul §4ui 32 din statute.
7. Esmiterea unei comisiuni de 3 membri pentru verificarea procesului verbal.

ȘIBOU, la 5 Februarie 1900. Direcțiunea.

Se atr ge atențiunea D lor acționar! la următoreie disposițium din statute:
§ 22 La adunarea generală au vot numai acei acționari, cari cu cel puțin jumătate de an mai 

înainte sunt trecuțl în registrul acționarilor și ca atari cel puțin cu o (ți înainte de adunarea generală au 
depus acțiunile lor, eventual și documentele de pleuipotență la direcțiunea institutului respective la locu
rile desemnate de direcțiune. Acțiunile depuse 1a. locurile desemnate se vor lua în considerare numai în
cât re^ersalul despre depunere, cel mult în 4>ua premergătore adunării generale s’a depus la institut.

§. 23. Dreptul de vot se pote esercia în pertbnă ori prin plenipotențiat, care însă numai acționar 
pote fi. — Minorenii se represintă prin tutorii naturali ori legali, curancjii prin curatori, corporațiumle 
morali prin plenipotențiațl. In aceste cașuri representanții pot fi și neacționari.

§. 24. Acționarii au în adunările generale până Îs număr de 5 acții — după fie-care acțiune — 
dela 5—10 acțiuni după două; — dela 10 acțiuni în sus tot după 5 acțiuni un vot. Totuși mai mult de 
20 voturi nu pbte avă nici un acționar.

In ședința plenară direcțională ținută în 5 Februar 1900 st. n. pentru locuri de autenticitate în 
scopul depunerilor acțiunilor pe durata adunării generale s’au desemnat (ales) institutele de credit și eco
nomii: Albina, Victoria, Silvania, Economul, Patria și Oravițiana.

Din 19 Februarie 1900.
Renta ung. de aur 4%..... 98.55 
Renta de corbne ung. 4%. , . . 94.15
Isnpr. oăil. fer. ung. în aur 100.60
Lnpr. oăiL fer. ung. în argint 41/2°/o. 99.90
Oblig, oăil. fer. ung. de ost, I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4% .... 93.60 
Bonuri rurale oroate-slavono . . . 61.—
Impr. ung. cu premii . . . .162.35
Losuri pentru reg. Tisei și Soghadin , 141.— 
Renta de argint austr....................... 99 90
Renta de hârtie austr.............................99.85
Renta de aur austr................................. 98.95
Dosuri din 1860.................... ..... 137.—
Acții de-ale Bancei austro-ungară . .126.40 
Aoții de-ale Băneai ung. de credit. 187.50 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 236.—

CONTUL BILANȚULUI

Napoleondorl.......................................... 19 27
Mărci imperiale germane . .. 118.1772
London vista . •.... 242.50
Paris vista.................... 96.27'/2
Rente de cordne austr. 4°/0 • • • 99.60
Note italiene.......................................... 89.80

ACTIVE florini cr, Cor, 61, PASSIVE florini cr, Cer. fii.

Casea în numerar . 3228 37 6456 74 Capital social................................ 90000 180000
Cambii escomptate . 90203 33 Fond de reservă........................... 927 76 1855 52

„ cu acop. hipotecară 38024 50 128227 83 256455 66
45 05 10Fond de pensiune..................... 90Credite de cont-curent 35391 22 70782 44

împrumuturi hipotecare 36321 — 72642 — Depuneri spre fructificare. 36764 33 73528 66
Giro-conto..................... 264 41 528 82 Cambii reescomptate .... 70807 — 141614 —
Cheque-conto ....
Hârtii de valbre

2807
480

34 5614
960

68 Dividende neridicate .... 390 — 780 —
Interese trans, restante . . , . 1096 93 2)93 86 Interese trans, anticipate . . . 1737 74 3475 48
Mobiliar..................... . 747.14 Creditori........................................... 640 85 1281 70

după amortisare de 74 71 672 43 1344 86 Profit curat................................ 7528 64 15057 28
Debitori...... 351 84 703 68

208841 37 417682 74 208841 37 417682 34CONTUL PROFIT ȘI PERDERI
Cursul psetee Brașov.

Din 20 Februarie 1900.
Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 19.-
Argint român. Cump. 18.40 Vend. 18.60
Napoleond’orî. Cump. 19.20 Vend. 19.30
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble Rusesol Cump. 2.64 Vend. 2.60
Mărci germane Oump. 11 90 Vend. —.—
Lire turcescl Cump. 23 42 Vend. —.—
Scris, fono. Albina 5% 202.- V^nd 203.-
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Jibou, 25 Ianuar 1900.

E Ș I T E florini cr, Cor. fi). INTRATE florini cr, ‘Car. fi).

Interese de depuneri . 1677 32 3354 64 Interese dela cambii .... 8309 62 16619 24
Contnbuțiă directă și co

munală............................. 1663 81 Interese dela împrumuturi hipo-
Contribuția după interesele tecare și Cont curent . 6140 88 12281 76

de dep............................. 151.96 1815 77 3631 54 Diverse interese și provisiunl . 4439 17 8878 34
Maree de presență . 241 — 482 —
Chirie................................ 150 — 300 — X
Salare................................ 3040 — 6080 —
Spese curente și porto • • 720 61 1441 22
interese de reescompt. ... 3641 62 7283 24 X.
Amortisare din mobiliar . • » » 74 71 149 42
Profit curat ..................... 752- 64 J5057 28 X^

18889 67 37779 34 18889 67 37779 34

WF „Gazeta Transilvaniei “ 
cu nuinerul ă 10 fiL se vinde 
la librăria $ic. 1. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

Georgia Pap m. 
președinte.

Vasiliu Mica m.

D. Suciu m. p.,
director esecutiv.

p.. Andrei Cosma m. p.,

P->
Subscrisul comitet 

țiunilor din anul 1899. 
Gabriel Cherebețîu m. p.,

loan Pap m. p.,

Sosif Orga m. p., 
contabil.

Dr. Ladislau Gyurkd m. p.

Michael Borbely m. p ,

de supraveghere censurând acest bilanț l’am aflat întru tbte conform opera-

Michail Pap ni. p., Vasiliu Mureșan m. p.

F. Codan m. p., 
preș. corn.

Demetnu Cionca m. p., T. Dragomir m. p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


