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Dîscuțiă straneă în dietă.
Lansarea cestiunei naționalită

ților în discusiunile asupra budgetu
lui de cătră vorbitorii șovinismului 
militant maghiar din cameră și mo
dul cum se aprețiază șansele solu- 
țiunei ei de unii și alții, în fine sta
rea strîmtorată a guvernului, care 
fiind atacat pe tema acesta, s’a vă- 
dut constrîns a se justifica prin gra
iul șefului seu față cu acele acusa- 
țiunî: tote acestea fac o impresiune 
fdrte straneă. N’ar fi așa, dbcă dis- 
cusiunea asupra unei cestiunî atât 
de grave pentru pacea și întărirea 
dinăuntru a statului ar ave un fun
dament serios; dbcă adecă cei ce 
o ventileză ar fi pătrunși de nece
sitatea unei resolvărl drepte și echi
tabile a ei. Inse de așa ceva nici 
vorbă nu este. Din contra se pote 
vede destul de lămurit, că desbate- 
rea asupra cestiunei naționalităților, 
cum a fost urzită și cum este con
tinuată, urmăresce numai scopuri 
laterale politice de partid, vre nu
mai se învenineze și mai mult ra
porturile cu naționalitățile și numai 
binele și mulțumirea lor nu o are în 
vedere.

După duelul dintre Komjathy 
și ministru-președinte Szell, care s’a 
terminat cu o îmbrățișare a amân
durora în semnul șovinismului, ce-i 
unesce pe toți sub o căciulă, au 
mai debutat cu vorbiri asupra na
ționalităților câți va discipuli ai „nou
lui" și ai „vechiului" sistem. Intre 
cei dintâi s’a presentat și deputatul, 
nou de nouț ales la Ceica, Fâșie 
Todor. El s’a grăbit a declara, că 
se alătură cu trup și suflet la po
litica ministrului-președinte Szell, 
care pe lângă construirea statului 
național maghiar mai promite, că 
va scuti egalitatea înaintea legii a 
tuturor, fără deosebire de naționa
litate și confesiune, și mai promite 
reforma administrației și alte multe. 
Despre acest deputat, ales din grația 
guvernului în locul lăsat vacant de 
Iosif Goldiș, nu putem 4i°e> decât 
ca și-a tăcut datoria de mameluc și 
pbte merge.

O altă creatură a ministrului- 
președinte, cunoscutul cțiarist Veszi- 
Weiss, ales pe sprîncenă la Sebeșul- 
săsesc, s’a ridicat în ședința de ieri 
a camerei ca se combată pe inti 
mul lui Banffy, Werner Gyula, care 
cu o (ți mai înainte se năpusti mai 
ales asupra Sașilor ardeleni. Acest 
Veszi a luat în apărare pe Sași față 
cu Werner și a atacat pe Români, 
despre cari acesta n’a fost vorbit. 
Veszi are și el o ideiă, și adecă 
crede a fi cel mai bun lucru, ca na
ționalitățile se se alăture la parti
dele maghiare esistente, căci numai 
așa pot se înceteze frecările dintre 
naționalități. Ii place, că Sașii voesc 
pacea și liniștea, dâr crede, că pen
tru aceea cu atât mai mult tineri
mea săsâscă trebue se învețe ungu- 
resce. Mai 4^® Veszi, că Sașii se 
alipesc de ideia de stat maghiar, ca 
și cetățenii din Debrețin, — un com
pliment, pe care nu seim, decă Sașii 
îl vor chita.

Au mai vorbit și alțî deputați 
unguri obscuri, afară de August 
Pulszky, care între altele susține, că 
p6te fi vorba în Ungaria numai de 
drepturi individuale, 6r de o orga- 
nisațiă a naționalităților nici pome
nire, și adauge, că și Szell e tot de 
acăsta părere.

Cea mai francă deci arați ă a fa- 
cut’o de astă-dată conducătorul par
tidei poporale, Molnar.

El a constatat, că Pulszky con
sideră legea de naționalitate ca o 
lege rea și totuși nu voesce, ca ea 
se fiă schimbată. Partida poporală 
însă pretinde, ca acâsta lege său se 
se esecute consciențios, seu se fiă 
revisuită. Numai în acest punct se 
deosebesc vederile partidei poporale 
de acele ale majorității, în cestiunea 
naționalităților. încolo toți voesc 
statul național maghiar, prin ur
mare maghiarisarea completă a lui. 
Molnar n’a întrebuințat aceste cu
vinte, der a constatat faptul, ară
tând cât de nedrepte au fost învi
nuirile, că partida poporală ar țină 
cu naționalitățile.

Tabloul situațiunei se comple- 
teză astfel perfect. In camera un
gară nu se vorbesce de cestiunea 
naționalităților, decât cu . scop de 
a-și da asigurări unii altora, că la 
tote, numai la resolvarea ei nu se 
gândesc.

Atunci nu rămâne decât ca re
solvarea să urmeze mai curând sâu 
mai târ4iu în contra voinții lor.

Adunare electorală română în 
Bucovina. Alaltăerl, 19 Februarie, s’a ți
nut în Câmpulungul Bucovinei o mare în
trunire electorală, conchemată de cătră de
putatul Dr. George Popovici. Au luat parte 
peste 2000 de alegători din întreg cercul 
electoral. A presidat protopopul Balmoș. — 
D-l Dr. Popovici a făcut o dare de sâmă 
amănunțită asupra activității sale în „Reichs- 
rath* și în dieta Bucovinei, în urma căreia 
adunarea i-a votat încredere. După acâsta 
adunarea a luat o resoluțiune, în care de
clară, că Românii vor continua lupta în 
contra guvernului bucovinean pănă atunci, 
pănă când vor dura „aotualele stări nesu
ferite*.

Procesul dela Baia-de-Cris.
După-ce apărătorii și-au sfîrșit pledoa

riile, judecătorul se retrage pentru a for
mula sentința. El apare peste vre-un sfert 
de oră ou ea făcută gata și-i dă cetire în 
limba maghiară. Etă.

Sentința.J
Acusații Steer, Novacovid și Scurtu de 

sub acusa conturbărei religiunei, delict cir
cumscris în §§. 191 și 326 ai cod. penal, 
sunt achitat!; s’au aflat însă vinovațl pe 
basa §§-lor 70 și 174 ai cod. pen., de de
lictul preamărirei publice a unei anumite 
fapte punibile, sâu delict; mai departe s’au 
aflat vinovațl de contravenția contra statu
lui, circumscrisă în §. 36 al cod. penal. De 
aceea pe basa §§-lor 174 și 36, 96—97 și 
cu aplicarea §-lui 30 din legea de contra- 
verițiunl, li-se aplică pedepsa cumulată (âte 
6 săptămâni închisdre, ca pedăpsă principală, 
și 150 cor. pedepsă secundară, transformabilă 
în închisore de oâte 10 dile pentru fie-oare.

Motivul deciarărei lor ca vinovațl de 

delictul circumscris în §. 174 se cuprinde 
în faptul, că acest §. al legei penale deore- 
tâză vinovațl de același delict pe cei, cari 
preamăresc, în modul prevăcjut de §. 171, 
fapte pe cari legea le clasâză între crime 
sâu delicte, ori laudă pe făptuitorii acelora ; 
în sensul §. 142 însă cel ce se pune în con
tact cu guvernul ore-oărui stat străin, cu 
scop de-a-1 instiga la ținută dușmăndsă con
tra statului maghiar, comite crima trădării 
(hUtlensty — infidelitate), fivram lancu, lău
dat de acusațl și preamărit pentru faptele 
lui ca erou național, pe cum de obște se 
soie a luptat contra statului maghiar, și 
mișcarea în a cărei frunte a stat el a fost 
una dintre marile lupte de pe acel timp, 
deci scopul mărturisit pe față al aceleia 
era derîmarea unității statului, dr cei cari 
comit asemenea fapte sunt a se considera 
oa făptuitori ai delictelor circumscrise îu 
§. 142. Prin urmare, cei cari pe făptuitorii 
astor-fel de fapte îl preamăresc, se fac și 
ei înși-șl vinovațl de același delict. Ade
vărat, că lancu pentru acele fapte ale sale 
în calea legei penale nu a fost declarat* 
vinovat, der acusații înșiși l’au preamărit 
oa pe făptuitorul astorfel de fapte și pe 
basa acesta au trebuit să fiă declarați vino
vațl de acest delict.

§. 36 — acusații cu prilejul îuounu- 
nărei mormântului lui lancu "au întrebuin
țat fundă de colori naționale străine, — 
având în vedere, că art. de lege 21 din 
1848, cum și art. 18 din 1883 statoresce 
hotărît colorile naționale și emblema Un
gariei, și având în vedere, că ordinațiunea 
min. de interne nr. 26559 din 1874 inter
zice hotărît întrebuințarea colorilor națio
nale străine, er ordinațiunea min. de inter
ne nr. 62,293 din 1885 întăresce acâstă 
ordinațiune și dispune pedepsirea celor ce 
greșeso contra ei, și fiind-că acusații folo
sind între circumstanțele specificate mai 
sus embleme străine, au comis nu numai 
simplă transgresiune în contra acestei ordi- 
națiunl, ci și transgresiune în contra §. 36 
al cod. penal, părând a demonstra prin 
acestă faptă a lor contra statului și insti- 
tuțiunilor lui legale.

Sferșindu-se și acâsta, aousații și apă
rătorii părăsiră sala. Afară pe stradă li-s’au 
făcut ovațiunl de cărturarii și poporul, care 
era adunat în grupuri mai mici. Toți erau 
Ja culme indignați de cutezanța ou care 
un simplu judecător cuteză să condamne 
mai întâiîi pe Avram lancu în temeiul §-lui 
142 (infidelitate), pentru-ca să p6tă osîndi 
pe cei trei tineri, cari au preamărit faptele 
eroului.

Manăfestațiunile.
Precum am mai anunțat pe scurt, pe 

timpul procesului dela Baia de Griș și după 
aceea Românii s’au manifestat în mod demn. 
Tinerii universitari acusațl au fost deja în 
Deva obiectul unor căldurose manifestații *
de simpatiă, când în frunte cu apărătorul 
lor, d-l Franciso Hossu-Lungin, au plecat, 
înspre sera procesului dela Baia de Criș. 
La plecare erau de față și multe damejro- 
mâne și cu toții au intonat un puternic 
„Deștâptă-te Române*.

Interesantă și împunătore tot-odată a 
fost manifestația de pietate, ce au făcut’o 
Românii din Baia de Criș, conduși de d-l 
Fr. Hossu Longin. Aflând despre ea tiresce 
gendarmii fură puși în mișcare de cătră 
fisolgăbirău, care credea, că are să salveze 
ârășl statul de un mare pericol. Manifesta
ția, care era să se facă înainte de amâdl, 
s’a amânat din causa acâsta pe după amâdl. 
Pe la orele 2 un lung convoifi de trăsuri 
mergea spre Țebea, în frunte mergea tră
sura cu d-l Hossu și universitarii condam
nați. Au luat parte și multe dame și d-re 
din Baia de Criș, er țăranii alergau pe jos 
cu însuflețire la locul romantic, unde sub 
goronul lui Horia odihnesce Avram lancu.

Sosind trăsurile,j au și aflat asediat 
oimiteriul de gendarml. Pe cdma delului 
lângă mormântul lui lancu, erau postați 
8 din ei. Coborându-se din trăsură în mij
locul unei mari mulțimi de popor, aflară 
ușa cimterului încuiată. Atunci crîsuicul 
tinăr sări peste zid și deschise pe dinăun
tru ușa. D-nii și damele sosiți din Baia de 
Criș intrară [deodată cu poporul țăran în 
cimiteriu. Universitarilor condamnați însă 
gendarmii nu li-au permis. Atunci apăru 
fisolgăbirăul și d’se oătră ei, fiind de față 
și apărătorul Franciso-Hossu, vă dau voiă 
și d-vostră să întrațî! Atunci d-l Hossu re
plică : — Nu le dau voiă însă eu. Acum 
eu le sunt solgăbirău. Ei și-au făcut dato
ria, e rândul meu acuma să mi-o fac! Și 
cu cuvintele acestea, lăsând la o parte pe 
solgăbirăul surprins, păși înainte spre mor
mântul lui lancu. Aici îl întimpinâ un alt 
sergent de gendarml, spunându-i că nu-i 
permis a se ține cuvântări la mormânt.

D-"l Hossu-Lungin aruncă o privire 
rece asupra gendarmului, apoi se întorse 
cu fața spre mormânt și rosti cu voce'tare 
un „Tatăl nostru*, pe care l’au ascultat 
toți cu capetele descoperite și adânc miș- 
cațl de solemnitatea și seriositatea mo
mentului. După-ce au răsunat cuvintele ru- 
găciunei: „ci ne mântuesce de cel rău, că 
a Ta este împărăția, puterea și mărirea* .. 
s’a făcut o pausă sărbătorâscă, apoi se au<ji 
erășl glasul distinsului fruntaș și al vredni
cului apărător, care cu lacrimi în ochi clise : 
„Dormi în pace, Ianeule !“ Depusă apoi pe 
mormânt o cunună de flori în numele dom- 
nișorelor române din Clușiu, pe când da
mele presente din Baia de Criș] se gră- 
biau asemenea a împodobi mormântul ma
relui erou cu flori.

A fost, în adevăr, o scenă mișoătdre, 
care a stors lacrăml din ochii tuturor.

Dela Țebea apărătorul Franoisc-Hossu 
eu universitarii condamnați îșl luară dru
mul spre Brad. N’au plecat bine și s’a și 
zărit o trăsură cu patru gendarml, cari îi 
urmau.

Prevestiți de sosirea universitarilor și 
a apărătorului lor, Românii din Brâd‘- por
niră înaintea acestora spre întâmpinare. Pe 
la jumătatea drumului, ei au fost salutați 
de o deputațiă a damelor române din 
Brad, însă așa, că trăsura acestora nu s’a 
oprit în fața trăsurei universitarilor, oa să 
evite vre-o întrevenire a gendarmilor, ci a 
trecut numai pe lângă trăsura lor, încun- 
giurându-o; în aceleași momente o domni- 
șoră li-a adresat câte-va cuvinte însuflețite, 
âr damele tâte au aruncat flori și buchete 
legate cu tricolor în trăsura oondamoați- 
lor. Pe urmă trăsura cu damele a alergat 
în fuga cailor înapoi spre Brad.

înaintea otelului central din Brad era 
adunată inteligența și poporul român din 
acest orășel. In pragul otelului, tinerii uni
versitari și apărătorul lor au fost salutați 
în numele damelor române din Brad, ofe- 
rindu-li-se un buchet frumos cu colori na
ționale. Apoi s’au adunat cu toții în sala 
oea mare a otelului la o masă comună, 
unde s’au rostit vorbiri însuflețite. D-nul 
Franoisc Hossu-Longin a adus mulțumire 
și laude femeilor române din Brad, er uni
versitarul Scurtu a salutat în numele cole
gilor pe „viguroșii bracjl români dela 
Brad*. întrunirea s’a sfîrșit ou un însufle
țit „Deșteptă-te Române*.
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Cestiunea naționalităților în dietă.
E o adevărată risipă de vorbe, ce se 

face în dieta din Pesta în jurul cestiunei 
naționalităților.

In ședința de alaltăerl a vorbit August 
Pulszky. El 4'se! in resuma*, următorele:

Gestiunea naționalităților nu se pote 
resolva c’un simplu sistem legislativ, seu 
c’un anume program politic. Ea esistă de 
vecurl la fiă-oare guvern. La noi naționa
litățile au fost folosite spre scopuri de cor- 
teșire. In vorbirea lui program a spus’o, 
că nici după lege, nici după echitate nu 
recunâsce teritorii de naționalitate. Folo
sirea limbii naționalităților o recunosce nu
mai ca drept privat.

Nu se găsesoe în țera acâsta bărbat 
de stat ungur, care să stea de vorbă cu na
ționalitățile, ca cu un factor de drept public 
în stat. 0 cultură a naționalităților noi nu 
putem admite decât așa, ddcă ea se va con
topi în cultura maghiară și nu va fi oontra 
acesteia. Ungurii nu pot tolera, ca state 
esterne să esercite putere atractivă asupra 
cetățenilor ungari, pentru-ca aceștia să șl 
caute fericirea în afară de hotarele țării. 
Asta trebue s’o recunoseă și factorii nor
mativi din România, cari ar trebui să scie, 
că Ungaria dă Românilor săi mai multă 
putință de desvoltare economică și cultu
rală, decât dă România propriilor săi ce 
tățenl (Absurditate patentată — Trad.) De 
aici vine, cRse Pulsky în fine, că partea 
preponderantă a naționalităților e „ade
rentă credinciăsă a statului maghiar", din 
care causă naționalitățile și aleg dreptăți 
pentru cameră.

Pulszky e de părere, că cestiunea na
ționalităților mai curând se pote resolva 
pe cale administrativă și prin crearea de 
stări materiale bune, căci „agitatorii" nu 
vor mai pută amăgi poporul. De aceea e 
oontra obiceiului de a-se faoe prea multă 
vorbă în acâsta afacere.

Molnar I. polamiseză cu Pulszky în 
cestiunea naționalităților, declarând că, 
afară de un punct, Pulsky a dis în vor
birea lui tot ceea-oe spune și partida po
porală în acâsta cestiune. Punctul de di
vergență este legea de naționalitate dela 1868. 
Noi, dice Molnar, am d's și am accentuat 
totdâuna, că sdu să se esecute legea acesta său 
să se revisudscă, dâcă nu e bună (O voce: 
Asta o pretinde statul de drept.) Aici este 
o divergență între noi, căci în oelelalte 
iscălim pănă la ultimul cuvânt tot ce s’a 
dis aici în cestiunea naționalităților. Și noi 
suntem de părerea, că nici un individ apar
ținător naționalităților să nu fiă perseoutat 
pentru limba lui, că în viața privată, în 
comună și pe terenul cultural să-și folosâsoă 
liber limba lui. Apoi toți să se mărturi- 
sâscă oetățenl ai statului maghiar, să res- 
pecteze ideia de stat maghiar unitar, să fiă 
patrioțl oa Zrinyi și Frangepan eto.

Molnar vorbesoe apoi despre censul 
electoral și cere ștergerea censului aotual, 
care este nedrept și se basâză pe sistemul 
din iobăgiă. Cere, ca toți cetățenii să se 
bucure de drept electoral.

Rgsboiul din Africa sudicâ.
De pe câmpul de răsboiil n’au sosit 

soiri mai însemnate. Etă telegramele mai 
nouă:

Teatrul resboiului apusei).

Londra, 19 Februarie. Soriitorii mi
litari sunt unanimi a constata, oă deși îna
intarea lui Roberts este un succes din punct 
de vedere al liberării orașului Kimberley 
și situația s’a îmbunătățit pentru EnglesI, 
totuși e clar, că oampania adevărată nu
mai acum s’a început și trebue învinse 
încă multe greutăți', mai ales greutățile 
împreunate cu trecerea pe teritorul inimi
cului, când linia uriașă de legătură a ar
matei englese va fi espusă la atacurile ini
micului.

Londra, 19 Februarie. Foile de 
săra publică telegrame din Modder-River, 
în care se spune, că colâna lui Kelly- 
Kenny persecută încă ariengarda Burilor 
și a luat mulțime de prădl.

Bruxella, 19 Februarie. O tele
gramă a lui Kruger împrăsoie tote îngriji

rile, ce le-au pricinuit evenimentele din 
urmă. Ea spune, că cedarea orașului Kim
berley s’a întâmplat pe basa celui mai nou 
plan de luptă a lui Gronje, al cărui sueoes 
este asigurat.

Londra, 19 Februarie. O telegramă 
datată din Magersfontein anunță, oă Gronje 
a sosit Vineri cu armata sa în Koffyfontein 
unde l’au atacat Englesii. Deși acestora li-a 
mers în ajutor brigada lui Knok, Burii 
totuși au trecut înainte și au pricinuit mari 
pierderi Englesilor.

Londra, 19 Februarie. Agenția 
„Reuter" primesce din Pretoria soirea, că 
Burii au pus mâua în apropiere de Koffy
fontein 4000 de vite dela EnglesI și numă- 
rose care, între cari 28 cu provisiunl. La 
Kimberley, după cum se vorbesoe, a fost 
o luptă seriosă. Burii îșl susțin tăte posițiu- 
nile sub conducerea lui Cronje.

Roberts nu pote înainta,

Berlin, 19 Februarie. Lui „Deutsche 
Zeitung" i-se comunică din Londra: Du
minecă noptea generalissimul Roberts a fost 
silit să-șl întrerupă înaintarea la nord de 
Modder-River. Asta de-oparte pentru-că n’a 
cunoscut mișcările Burilor și se teme, că 
Burii ’i vor separa trupele și-l vor prinde 
în cursă ; de altă parte, pentru-că în urma 
ploilor mari rîurile s’au umflat și drumurile 
nu pot fi umblate. Artileria nu pâte fi dusă 
înainte, deore-ce caii și omenii sunt istoviți. 
Oorpul al 6-lea a cerut ajutore, ca să potă 
ocupa înălțimile, ce domineză drumul spre 
Bloemfontein și care împiedecă înaintarea 
lui Kelly-Kenny.

Atacurile lui Buller.

Londra, 19 Februarie. „Daily Mail" 
publioă următorea depeșă din Chieveley: 
Englesii au continuat Duminecă avansul. 
Sera au ajuns la colina Ceingolo, pe care 
au ooupat’o. Artileria bură a aruncat o 
granată de 100 funțl într’un grup de arti- 
leriștl englesl, dintre cari 4 au fost uciși. 
Englesii au pierdut 90 de omeni în cele din 
urmă trei dile.

Londra, 19 Februarie. Din cartie
rul Burilor de lângă Ladysmith i-se anunță 
agenției „Reuter" cu data de 16 1. o. :ErI, 
Joi, Englesii au încercat să îneunjure posi- 
țiunea nostră de bătaiă, întru cât ei au 
voit să pătrundă pe la confluența- Tugolei 
ou Blawkraus și să ocupe Boskop de lângă 
Oolenso. Planul Englesilor n’a succes, ei au 
fost respinși. Burii și-au susținut tote posi- 
țiunile.

Cariera militară.
^Răspuns anonimului ,,Mars“*)

A nimerit’o Mars, oând dice, oă De- 
lanistru trebue să fiă un malcontent, fiind
că a scris cum a scris. Ba bine, că nu. Ca 
și când spre a scrie lucruri, ce nn mai 
încap în cadrele „Zopfu“-lui ruginit numai 
decât trebue să fiă cineva un malcontent. 
— Adevărată vorbă „cătănâscă."

Nu ounoso posiția lui Delauistru, dâr 
e destul să oetesol articolul scris de D-sa 
spre a te conviuge, că nu un suflet des
perat său nemulțumit, ci o inimă caldă și 
îngrijată de viitorul națiunei sale i-a 
dictat în până acele șiruri.

Noi Românii am fost și suntem și 
adl prea dispuși a crede, că intrarea în 
armată și speoial în armata comună ne fe- 
ricesoe mai mult ca orl-oare altă carieră 
și am uitat și uităm, său mai bine cjis ns 
închidem ochii și nu voim să vedem per- 
derile ce le îndurăm din punctul de vedere 
al românismului nostru prin armată. De 
geaba le vei spune însă de aceste „den 
alten Soldaten", ei nu vor să le înțelâgă 
și va trebui să trâcă încă mult timp pen- 
tru-ca să putem privi luorul de pe un pie
destal mai înalt, de unde ar trebui să 1 
privim.

De altcum Delanistru nici nu cjioe ca 
să nu se mai aplice tineri româql durabil 
la armată, ci c}ice, ca să nu o facă acâsta 
cum o fac de present, pentru-că nefiind la 
intrarea lor destul de tari în oonseiința lor 
de Români, ușor se pot perde pentru neam, 
ci, mai ales, părinții să grijâsoă ca fiii lor 
întăriți în acest sentiment să pășescă pe 

spinâsa carieră militară. Si aici are totă 
dreptatea, nimeni nu-i va pută disputa 
acesta și chiar Mars ajunge în fine a-se 
alătura la afirmațiunea acâsta a lui Dela
nistru.

Adevărat; că în proporția cu numărul 
nostru nu avem destui ofioerl în armată. 
Causa acâsta zace cu mult mai adeno de- 
cum și o închipue Mars. Situația nostră 
politică de acjl „cere" ca cât mai multi fii 
ai națiunei să se angajeze în lupta grea, ce 
trebue să o purtăm cu dușmanii noștri se
culari, și astfel tinerii noștri sunt nevoițl a 
căuta cariere mai puțin pendente, oariere 
cari Je dau mai mult teren de activitate și 
le asigură o mișcare mai liberă, ceea ce la 
miliția este absolut imposibil.

Dâr făcând abstracția dela acâstă îm
prejurare hotărîtore în referințele de adl 
ale vieții nostre de popor „oprfinaf", nici 
altcum tineretul nu se prea entusiasmeză 
pentru armată din simplul motiv, că aoâsta 
nu ne este apropiată și protegeză un spirit 
prea străin de noi.

Tractarea de care a fost și în mare 
parte este și adl, cu tâte ordinațiunile ema
nate, împărtășit soldatul român la ar
mată este puțin aptă de a câștiga simpa
tiile poporului nostru. Țăranul român in
trând în armată se întâlnesce cu lucruri și 
noi și străme, ba de multe-orl contrare 
firii lui. Superiori străini, comandă străină, 
obiceiuri străine, pănă chiar și lege străină. 
O faptă ooncretă: Chiar și peste sărbătorile 
Paștilor nostre se chiamă reserviștii la de
prinderea de arme, âr aceștia trebue în 
acele cjil© mari și sfinte să-și părăsâscă fa
milia și să se ducă în căsarmă unde orl-ce 
străin, care are o stea de pânză la grumaz, 
se simte îndreptățit a-1 înfunda ou înjură
turi în cailele cele mai sfinte ale bisericii 
sale. Românul trebue să se rușineze de 
Evreu și Mohamedan, pe carele în d>l0l0 
lui de sărbătore nici să-l atingi nu-i per
mis. — Ore soldatul român nu trebue să 
resimtă în aceste momente o amărăciune 
în internul său? Și dâeă da, cine va pută 
crede, că acest fel de tractare va fi în 
stare a atrage pe tinerii români la ar
mată ?...

...Toți tinerii noștri oarl de băieți 
întră în institutele militare, numai con- 
strînșl de părinții lor o fac. Er părinții, 
uitând pentru un moment de datorința lor 
față de neam, de cele mai multe-orl o fac 
pentru-ca să se scape de spese și pentru-ca 
intrând băieții odată în institutele militare, 
treo o clasă după alta cu mai puțin chiu 
și vai.

Acâsta este în cele mai multe cașuri 
vooațiunea, despre care vorbesoe Mars, și 
aoâsta se numesee în dilele nostre „cestiune 
de pâne.*

Este afară de orl-ce îndoială, că Ro
mânul din fire e soldat. — Avem nenu
mărate esemple în privința acâsta în istoria 
nostră națională.—Românul înzestrat dela 
fire cu minte ageră și sănătâsă, cu iuțeala 
minții pătrunde și se scie orienta curând 
între tâte împrejurările. — Adecă el dela 
natură e tactic, dela natură are darul de 
a fi soldat.

Și decă cu tâte acestea tinerilor noștri 
le lipsesce entusiasmul pentru armată, său, 
cum ar flice Mars, nu prea au vocațiune 
pentru aoâstă carieră, nu pâte să ne sur 
prindă de loc. Care dintre noi se va sci 
însufleți pentru instituțiunile statului nostru 
când soie, că tote aoeste instituț'unl sunt 
străine, decă nu chiar dușmănose față de tot 
ce e româoeso; când trebue să fim martori 
oculari cum poporul nostru stă îmbrâncit 
sub sarcina dărilor ce le dă statului în bani 
și îu sânge, er în schimb nu capătă nimic, 
absolut nimic, afară de huiduell, batjocuri 
și trântiturl pe ușe afară.

Ușor de înțeles, că astfel stând lucru
rile nu de dragul lui Delanistru se abat 
tinerii dela oariera militară.

Nu va oere nimeni dela oficerii noș
tri, ca să se amestece în politica militantă, 
un lucru incompatibil cu posiția lor, dâr se 
pote cere cu tot dreptul, ca să sprijinescă, 
mult puțin, după puterile lor materiale, li
teratura și Ziaristica nâstră, ori cât sâu 
doră chiar pentru-că sunt la începutul lor, 
căci acestea nu sunt și nu pot fi lucruri 

interdise. — Și dâcă ar face-o acâsta, ar 
face deocamdată destul. — Cu tote acestea câți 
oficerl români găsescl în armata întrâgă, 
cari să aboneze măcar o foiă românescă? 
S’ar putâ număra pe degete! — Și âre 
vina a lor este?

De loc. — Ei nu simt necesitatea 
unei foi române, pentru-oă mediul, în oare 
trăesc dânșii, n’are lipsă de aceste foi. Lor 
le stau la disposițiă alte foi străine, cu 
oarl ei au oresout și făr’ de oarl ei nu 
pot esista și peDtru cari ei vrend-nevrend 
trebue să plătâscă.

Precum vedem, tote se reduc la ores- 
cere și de aceea Delanistru dicea să nu 
trimitem băieți în școlile militare, căci ușor 
se pot pierde pentru noi, ci tineri cu ma
turitate, pe cari jurstările nâstre numai în
tări îi pot în sentimentele și iubirea lor de 
neam. — De ce 9ă nu dâe fundațiunile 
nâstre mai bine un stipendiu de 800 fl. la 
an unui tînăr absolut, spre a-1 trimite în 
academia militară, decât să împartă acestă 
sumă la 4 băieți pentru școlile de cădeți, 
când probabilitatea este forte mare, că 
acești 4, din punotul nostru de vedere, nu 
vor trage în cumpănă ca acel unu singur? 
— Nu numărul, ci oalitatea tinerilor ce-i 
menim pentru acâstă carieră, să o avem în 
vedere. La cei 4 verosimilitatea este mai 
mare, că-i vom pierde, decât la acest unu.

Căci ori cât s’ar bate Mars pe pept 
și ar susținâ, că noi Ardelenii nu ne lăpă- 
dăm de neam, totuși adevărul rămâne, că 
și noi ne putem pierde pentru neam ori
cât oopiil noștri din fașiă sug lapte româ
nesc (ca și când copiii Bănățenilor n’arsuge 
tot lapte românesc) îndată ce ne înstrăi
năm prea de timpuriu, și pentru o viață 
întrâgă. Căci nu trebue să se lapede cine
va de neamul său, și cu tote acestea să fiă 
mort, pierdut pentru acesta !

Mai anul trecut m’am întâlnit într’un 
colț al monarcbiei, departe de pământul 
locuit de Români, cu un oficer român pen
sionat. După nume îndată am sciut, că 
trebue să fiă Român. Așa a și fost, eu 
eram în estas de bueuriă, că am găsit pe 
aoel pământ un suflet de Român. Nu au
risem de mult timp vorbă românescă și 
cuvintele ce eșiau de pe buzele lui le 
sorbiam ou sete. Dâr nu ținu mult plăce
rea, căol Românul meu ârășl o întorse pe 
nemțesce, pentru-că „îmi merge greu cu 
românâsca", cj1C3a 0h — Și apoi bine, d-le 
căpitan (căci căpitan era), pentru-ce te-ai 
stabilit așa departe de patria D Tale?—Sunt 
o mulțime de cause, răspunse bătrânul, și 
eu le-am înțeles, ca și când le-ași fi cetit 
de pe fruntea lui. — Și el, bietul, era din 
fundul Ardealului, și dintre tote năcazurile 
nâstre numai de unul m’a întrebat, căci pe 
celelalte nu. le mai cunâsce, și anume : ore 
tot să mai sfădesc uniții cu neuniții ? Atâta 
i-a mai rămas lui din tâtă istoria luptelor 
nostre.

Și de aceștia mulțî avem — durere, — 
și din Ardeal, și din Bănat, și din Marma- 
ția, și din Sătmar și din tote părțile loouite 
de Români. Aceștia sunt Români nelăpă- 
dațl de ai lui Mars, der pentru noi sunt 
pierduțl, morțl. — Er poporul nostru nu 
pentru aceea îșl cresoe fiii săi, ca ajun
gând la âre-care stare materială mai bună 
să-și uite de el, ci ca să lucre pentru el, 
și decă acâsta direct n’o pâte face, indi
rect prin ajutorarea instituțiunilor, cari au 
de scop înflorirea neamului său.

(Va urma).

SUIRILE Dl LEI.
1

— 9 (21) Februarie.

Eniigranții Sficui în România. 
„Epoca* din BucurescI se ocupă într'unul 
din numerii săi ultimi cu imigrarea Săoui- 
lor în România. Spune, oă pe când Ma
ghiarii se plâng, oă Săcuii emigrâză în 
mas9ă în România, și autoritățile unguresol 
caută modalități de a împiedeca emigra
rea, pe atunol guvernul român a aflat cheia 
celei mai oorecte resoluțiunl a cestiunei. 
Ministrul român de interne a dispus, oa 
toți aoei muncitori unguri, oarl imigrâză 
în România ou scop de a-șl căuta lucru, 
să fiă escortați la graniță. Măsura acâsta avi-
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sată de foia din Buouresol nu prea e pe 
gustul șoviniștilor unguri. Ei se plâng, că 
se duo Săcuii și tot ei țipă, oă România 
dă acum peste graniță pe flămânzii lor.

Renta în senatul român. Proieotul 
de lege pentru regularea cestiunei rentei 
șodlelor române din Brașov, vine astădl în 
desbaterea Senatului. Se crede, că d-1 Ila- 
riu Isvoranu va vorbi contra proieotului.

Alegere de preot. Din Veneția in- 
ferioră ni-se scrie, că în 18 Febr. n. c. s’a 
făcut acolo alegere de preot. Majoritatea 
voturilor a întrunit’o d-1 Stefan Fărcaș, în
vățător în Livezenl.

Ministru-președinte Szell și Ji
danii. „Alkotmany" spune, că ministru- 
președinte Coloman Szell convorbind Sâm
băta trecută cu un deputat de „confesiune 
israelită" i-a declarat: „Jidovimea din pa- 
triă pdte fi pe deplin liniștită; oât timp 
voitt fi eu ministru-președinte, Ungaria va 
fi guvernată în spirit strict liberal*. — 
Adecă Jidovii nu vor suferi nici o scurtare.

Țeran, esecutor și gendarm. Din 
Lugoș se anunță, că în comuna Zdbalț s’a 
întâmplat (jilele trecute o dramă mișoă- 
tdre. Eseoutorul s’a dus la Mihail Mihalic 
să-i ia vaca pentru restanță de dare. Țăra
nul desperat s’a opus. Atunci au venit 
gendarmii. Țăranul a început să li-se opună 
și lor și să-i amenințe. Unul dintre gen- 
garml, în loc să domolesoă pe bietul om 
năcăjit, a luat pușca și cu un glonț l’a 
culcat la pământ. Glonțul a străbătut plă
mânii nenorocitului țăran, care imediat 
muri. — Așa se fao în Ungaria esecuțiile.

Petiția în afacerea „zde". „Katho- 
licke Listy* din Praga spune, că archiepis- 
oopul Dr. Kohn din Olmiitz a adresat mo- 
narohului o petițiă, în care îl rogă să gra- 
țieze pe toți condamnații din Moravia osîn- 
dițl cu ocasia demonstrațiilor pentru „zde*. 
Numita foiă adauge, că petiția a fost îna
intată Majestății Sale prin ministeriul de 
justițiă.

Papa pentru împerătesa Chinei. 
Din Roma se telegrafeză, oă Papa Leon a 
hotărît să dăruâscă un prețios obieot de 
artă văduvei împărătese a Chinei, din 
causă că acâsta a declarat religia catolică ca 
religia receptă în imperiul seu.

Monopolul hârtiei de țigaretă. 
„Epoca" anunță, că „d-1 Take Ionescu va 
presanta oorpurilor legiuitore un proiect de 
lege pentru înființarea monopolului hârtiei 
de țigaretă. Acest monopol va produce 
anul acesta numai 200 mii lei, de6re-ce 
restul din venit va servi la instalațiile ne
cesare funcționării monopolului14.

Arestări în Sofia. Soiri din Sofia 
•spun, că aoolo continuă a se face numărose 
•arestări, oarl sunt în legătură cu crima din 
str. Ceauș-Radu, unde după cum se scie, a 
■fost asasinat spionul Fitowsky. Parchetul 
român s’a pus însă în legătură cu parchetul 
din Sofia pen!ru descoperirea așa diselor 
•comitete secrete.

Un director acusat de brutalitate. 
Ea preparandia de stat din Clușiîi vre-o 
120 de elevi au părăsit școla, declarând, 
că nici nu se vor mai întdrce la institut 
pe oât timp directorul Orbok nu le va da 
•satisfacțiune. Elevii se plâng, că directorul 
-tratâză cu ei brutal, îi silesce să săvîrșescă 
lucruri grele la munca pământului și-i gro
bian față de ei. Directorul la rândul său 
se apără susținând, că n’a fost brutal și 
nemilos, ci numai „strict".

Dr. Leyds la Roma. După o tele
gramă din Roma, agentul transvaalian Dr. 
Leyds din Bruxella va sosi în ourend la 
Roma. Se d’00, că Leyds va cere o au
diență la Papa.

Musica orășenescă va concerta Du
minecă sera în salonul hotelului „Europa". 
Începutul la 71/2 ore. Intrarea 60 bani.

Caraghioslâc „patriotic44.
In numărul nostro de alaltăerl am re

produs după foile unguresol din Peșta sci- 
rea de „sensațiă", oă în Oradea-mare ee plă- 
nuesce înființarea unei „hge române patrio
tice*. Pressa maghiară, fără deosebire, sălta 
și jubila de bucuriă, că âtă s’au aflat Ro
mâni „patrioțl", cari să pună în lucrare un 
mare plan de împăoăciune. Se dicea, că 
planul s’a clooit în locuința protopopului 
I. Groza, „locțiitor de vicar" în Oradea și 
se numiau și pereonele, cari au luat parte 
la conventiculul din cestiune.

Foia unguresoă „Nagyvarad*, care mai 
întâifl. alarmase lumea cu comedia acâsta, 
publică acum în numărul său dela 20 Fe
bruarie o deolarațiune subscrisă de domnii: 
Ioan Groza, protopop și asesor oonsistorial, 
Dr. Florian Duma advocat și Nioolau Firu 
învățător, din care se vede, cum sciu „pa- 
trioții" să îmbete lumea cu apă rece și oum 
se fac de rîsul lumii.

Acești trei domni îșT esprimă mirarea, 
cum „Nagyvarad" aduce în legătură per- 
sonele lor cu o „ideiă", care n’a fost dis
cutată și pe care dânșii nu și-au însușit’o, 
„ideia", care este singur a inspectorului de 
scdle Grama Dome, pe care nici unul din 
ei nu l’au autorisat s’o facă cunosoută lumii 
în legătură cu numele lor. Mai departe de
clarația celor trei domni spune, că „Ro
mâni nepatriotici" nu esistă și că Românii 
timbrați de „ultraiști" nu sunt cu nimic 
mai îndărăt în patriotism, decât cei mai 
mari patrioțl maghiari. Chiar și numai din 
pricina acesta o „ligă a’patrioților români" 
nu e de loc necesară. Declarația înfierâză 
șovinismul maghiar nebun și spune, că o 
apropiere între Români și Maghiari nu se 
pote face, decât dâcă cel mai tare va 
lua inițiativa. Au vorbit,- ce-i drept, d-nii 
Szell și Tisza în parlament ceva mai leal 
despre naționalități, der vorbele și enun- 
ciațiunile nu sunt fapte. In fine arată, că 
chiar arjl, când se face atâta sfară cu „apro
pierea", sunt urmăriți și pedepsiți aceia, 
cari preamăresc memoria lui Iancu prin 
simplul fapt al depunerei unei cununi pe 
mormântul lui. Apoi, în Oradea, s’au spart 
la 1893 ferestrile chiar ale subscriitorilor de- 
clarațiunei, li-s’au făcut pagube mari și la 
urmă tot aousații demonstranți și vandali 
au fo.^t achitați.

Insă cu tote acestea pressa maghiară 
continuă a-se mângâia cu speranțele, ce le 
pun în acesta „ligă". Ba „Magyarorszag" 
de adl spune, că cu totă declarația celor 
trei Români din Oradea, mișcarea continuă, 
ba s’au împărțit și liste de înscriere de 
membri, er cailele acestea se va publica 
programul „ligei".

Biserica ortodoxă în Basarabia.
Cel puțin șâpte din opt părți ai 

locuitorilor Basarabiei sunt de religiune 
ortodoxă. Din poporațiunea întrâgă, nu
mai Românii, în număr de peste un 
milion, au tradițiunl și credințe locale, 
er restul poporațiunei ortodoxe, care oon- 
stă din Ruși, Ruteni, Bulgari, Sârbi (peste 
200.000), fiind elemente străine țărei, n’au 
nici o legătură istorică cu Basarabia, n’au 
tradițiunl și credințe, precum au Românii. 
După ortodocși, în locul prim vin Evreii, 
apoi luteranii seu protestanții și la urmă 
rascolnicii, catolicii și armenii. Clerul bi- 
sericei ortodoxe de răsărit, împreună ou că
lugării și călugărițele, după statistica epar- 
chială a consistorului din Chișineu, se urcă 
la 8113 inși, între carl 1590 preoți, cei
lalți paraclisierl, călugări, călugărițe. După 
legile rusesc!, toți aceștia compun o clasă 
de omeni, numită clasa duhovnicescă, care 
are drepturile sale speoiale în ceea,, ce pri- 
vesce impositele și servioiul militar.

Clerul ortodox din Basarabia nu e 
salarisat de stat, ci trăesce din lucrarea 
pământului și din ofrandele parochienilor. 
Numai clerul dela 18 biserici din eparchia 
Chișineului primesce dintr’un fond special, 
numit „Fondul de ajutorare" anumite aju
tore, anume 12 biserici primesc câte 25 ru
ble și 70 copeici pe an, er 6 biserici câte 
114 ruble și 20 copeici pe an, ceea ce 

este fdrte puțin (o rublă face 1 fl. și câț,I-va 
crucerl.)

După obiceiul admis de legea spe
cială rusescă pentru Basarabia, fiă-care bi- 
serioă are 33 de fălci de pământ, său din 
partea proprietarului de moșiă său din par
tea comunei. Acest pământ îl lucreză prin 
clacă țăranii parochienl. Pănă în anii din 
urmă preoții din Basarabia se recrutau din 
sînul clasei duhovnicesol indigene și ca Ro
mâni de sânge aveau legături strînse cu 
poporațiunea. Acești preoți de mir, deși 
lipsiți de cultură, se buourau de iubirea 
parochienilor, cari adese alergau la ei pen
tru sfat la vre-o nevoe seu nenorocire. Por
tul obicinuit al unui astfel de preot se 
deosebia puțin de portul țăranului; viâța 
sa se petrecea în munca câmpului și li- 
turgiă.

Guvernul rus începu dela 1859 să se 
îngrijescă de starea bisericei din Basara
bia, dâr—spune „Biserica ort. rom." — în sen
sul de a întări elementul rus mai ales prin 
eduoațiunea tineretului clerical. Seminariul 
din Chișineu se află stabilit chiar în pala
tul metropoliei. In acest seminar nu se pri
mesc, decât copii de-ai clericilor.

AstăclI învățământul în seminariul din 
Chișineu se predă în limba rusă, în limba 
română este oprit a se preda. Cursul întreg 
se desparte în trei categorii și fiă-care ca
tegoria constă din studii de doi ani. Ele
vii din seminar se despart în interni, în 
număr de 160, și esternl. .Pentru întreține
rea internilor statul cheltuesce suma de 48 
ruble 60 cop. pe an pentru fiă-care băiat. 
Din acestă sumă hrana și întreținerea se
minariștilor este însă forte slabă. Persona
lul corpului didactic se recruteză din ab
solvenții academiei duhovnicesol și printre 
profesorii seminariului din Chișineu sunt 
omeni cu erudițiune teologică solidă. Școla 
duhovnicescă din Chișineu este condusă de 
rectorul seminariului.

Acâstă școlă are trei divisiunl: înferi- 
oră (litere), secundară (filosofiă) și supe- 
rioră (teologiă). Afară de aceste trei mai' 
esistă și două subdivisiunl, cea preparatore 
și paraclisieră.

Salarul profesorilor dela seminar și 
dela școla duhovnicâscă este de 350 — 400. 
Cu aceste 400 ruble salarifi pe an un ab
solvent al academiei duhovnicesol este silit 
să-și susțiă familia și să trăâscă ca un om 
cult, lucru aprope imposibil, dâcă n’ar 
esista pentru acești profesori leețiunile par
ticulare.

NECROLOG. Ioan Pop, paroch gr. 
cat. în Drașov, după lungi suferințe a ră
posat în 18 Febr. n. c. în anul al 63-lea 
al vieței și al 33-lea al preoției. ’L jălesce 
întristata-i soțiă Paraschiva n. Moldovan 
cu 7 fiice ale sale, dintre cari trei mări
tate și patru nemăritate, apoi alte numă
rase rudenii. — Fiă-i țărâna ușdră!

ULTIME 8CIRL
Viena, 20 Februarie. Ac|i s’a ți

nut uu consiliu de miniștri sub pre- 
sidenția lui Koerber. Eri ministru- 
președinte Koerber a invitat la o 
consultațiă pe membrii cehi și ger
mani ai conferenței de împăcare. S’a 
discutat asupra situației politice, 
asupra postulatelor cehice și ger
mane și asupra obstrucțiunei Ce
hilor.

Londra, 20 Februarie. Sortea ar
matei lui Cronje nu este cunoscuta. 
De Vineri sera nu s’a publicat ni
mic oficios. După o telegramă cu 
data de Duminecă, Burii se retrag 
spre Dronfeld, la nord de Kimber
ley. French a părăsit Sâmbătă Kim
berley mergând înainte pe țărmul 
rîului Modder cătră Bloemfontein.

Londra, 20 Februarie. Camera a 
votat un credit suplimentar de 13 
milione funți sterling! pentru res- 
boiului din Africa.

Londra, 20 Februarie. Lui „Mor
ning Leader" i-se anunță din Was
hington, că guvernul american în 
unire cu Germania plănuesce a face 

o propunere de intervențiă, pe basa 
decisiunilor dela Haga. Aceeași foiă 
susține, că între Germania și Olanda 
s’a făcut o înțelegere cu privire la 
statele Burilor.

Londra, 20 Februarie. O tele
gramă din isvor bur anunță, că pe 
cursul rîului Riet Burii au prins K0 
Englesî, 2000 capete de vite și 100 
cară cu provisium.

Londra, 20 Febr. — Generalul 
Buller anunță, că Burii șî-au retras 
trupele spre nord de Tugela. Gene
ralul Hart a ocupat Colenso. Tote 
raportele spun, că Burii se retrag pe 
tbtă linia.

S) H $ Si S SC.
Roberts și Delarey. Caprițiul 

sorții în actualul răsboiil din Africa a adus 
față ’n față pe doi generali, cari și-au pier
dut fiii în luptă: pe generalissimul engles 
Roberts și pe generalul bur Delarey. Unicul 
fiiu al lui Roberts a căcjut în lupta dela 
Colenso, când pentru prima-oră Buller a 
încercat să trâcă peste Tugela. Fiiul lui De
larey a cădut în lupta dela Modder-River, 
despre-care unul din personalul ambulan
ței germane din laeobsdal publică următo- 
rele în „Lokal-Anzeiger* cu data de 2 De- 
cernvre:

Englesii erau 12 — 13,000, ai noștri 
4000. Noi am pierdut 12 morțl și 40 ră
niți. Englesii 1500 omeni. IntăiașI dată am 
vătjut în viața mea răsboiă... Morțl, răniți 
în jurul nostru, bombele cădeau ca pl6ia, 
ca grindina. Un moment râmaserăm fra
pați, apoi cu trăsura de ambulanță am 
mers în linia de luptă, ca să ridicăm ră- 
niții. Primul meu rănit a.fost fiiul genera
lului Delarey o’o pușcătură gravă în ab
domen. L’am transportat îndată pe masa 
de operațiă, însă ajutorul omenesc a fost 
zadarnic, căci glonțul ’i sfredelise stomacul 
și intestinele. El, după 2 6re, și-a dat su
fletul în presența tatălui său, cătră care, 
adurmind de veol, a surîs fericit. Nu eram 
de față decât eu și generalul"...

Calea de-a ajunge la adânci bă
trânețe. Carol Emil Dietzel, un renumit 
vânător și soriitor, în etatea sa de 80 ani 
scrie: „Din ațâți contimporani aprope nu
mai eu am mai rămas în vieță. Și astăcjl 
vânez toomai așa, ca înainte cu 50 de ani. 
Sunt sute de omeni, cari ajungând etatea 
mea, necum să mergă la vânătdre, dâr abia 
se mai mișcă, ba nu pot nici să ridice pa
harul la gură, fără de a tremura, cu atât 
mai puțin pușca. Aoâsta am a-o mulță- 
mi împrejurărei, că în tinerețe n’am ridicat 
multe pahare cu vin*.

Literatură.
Din „Noua Revistă Română" a apă

rut Nr. 3 dela 1 Februarie ou următorul 
sumas:

Cronica politică. N. Iorga: Răsboittl 
din Sudul Africei. (Un capitul din istoria 
colonială).

Critică socială. Ovid Densușianu: Pa
triotismul nostru.

Istoriă. I. Nădejde: Origina dreptului 
consuetudinar român; I. Tanoviceanu: Viața 
și diiata marelui logofăt loan Bogdan.

Literatură. H. SanielevicI: Eminescu 
și școla romantică germană (I.— D. Gherea 
despre școla romantică). G. Coșbuc : Pierde- 
vară (poesiă).

Mișcarea literară și sciențifică. Dr. A. 
Saligny: Contribuțiunl la cunoseerea petro- 
leurilor în România (de D. Negreanu); N. 
Burlănescu-Alin: Două cumetre (comedie); 
Alin: Lew (poemă dramatică); Petru Vul
can : Fecior» (roman psihologio-social); No
tițe bibliografice.

Suplimentul I. John Ruskin, viața și 
operile sale. De peste munți. Gestiunea con- 
vențiunilor comerciale (proiect de petițiune 
adresată d-lui ministru de finanțe de C. R. 
Geblescu). Reviste streine despre România. 
Dela Ateneul din T. Severin (conferința 
d-lui V. A Ureehiă). Concertele populare. 
Viitorul națiunei polone. „L’humanite nou- 
velle".

Suplimentul II. Ca la noi la nimeni... 
Esthetismul lui John Ruskin, de St. Petică. 
Doctorilor (epigramă) de D. Teleor. Po
vestea lumei (poesie) de Nirvanl Un erou 
uitat (amintiri din răsboiul dela 1877) de 
V. Cosmovicl.



Pagina 4. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 31.—1900.

O carte valoros», scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile popotelor vechi și 
moderne". Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
bogat, de aprdpe 400 pagine, este o,ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fi. 
25 cr. (cu posta 1 fi. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de venclare la Tipografia 
„A. Mureșianu", la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

A eșit de sub tipar Al doilea capi
tol din contabilitatea duplă, de I. C. 
Panțu. Acâstâ nouă broșură conține : afa
cerile de credit cambial fi afacerile de bancă.

La creditul cambial s’a introdus o afa
cere de patru luni, trecută în registrele 
principale și auxiliare după metodul usitat 
la noi, precum și după metodul numit fran- 
ces, întocmai așa, după cum se întrebuin- 
țeză în practică, arătându-se încheerile lu
nare și încheerea anuală.

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

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

*

Partea a Vi a Din. Memoriul lui 
losif Sterca Șuluțiu de Cărpeniș“, mem
bru fundator și membru în comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cul
tura poporului român" etc. Sibiiu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acâsta — care se estinde pe 295 pa
gine, tipar condensat, volumul având format 
8° mare — domnul losif Șterca Șiuluțiîi 
face un prețios serviciu literaturei nostre 
istorice. „Memoriul1' partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului" d-sale, din care 5 părți au 
aparut deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vll-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lui 
Iancu, au neapărată trebuință de acest „Me
moriu". Prețul ei este 1 fi. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto.. Se vinde la li
brăria W. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fl. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională", er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acesta valorosă 
publicațiune.

*

„B^sboiul pentru neatârnare, po
vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
bucu, este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
dâr tot-odată și cea mai eftină între căr 
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8” de 283 pagine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit să se răspândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fiind ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor".

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului" îndreptar în cause administrative 
și judecătoreecl pentru poporul român'* de 
Titu Vuculescu, pretor în Pecica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea or'-ce plugar, orl-ee măestru, 
orî-ce om, care scie ceti, pote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

„Fetele casnice11, eor pentru trei și 
patru voci femeescl de Timoteifi Popovid. 
Acâsti drăgălașă composițiâ musicală se aflâ 
de venerare Iad nul autor în Sibiiu (semina
rul archiedecesan), cum și la Tipografia 
„A. Mureșianu" îu Brașov. Prețul 16 cr. 
(plus 3 cr. porto).

Proprietar: Dr. Aurei Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâa/or.

GsBU'fsasS Ha tots trsa dim ii © ?a a..
Din 20 Februarie 1900.

âenta ung de aur 4% .... 95.60
Renta de corone ung. 4%. • • • 94.20
Inipr. căii. fer. ung. în aur ^/^/o- 100-60 
mpr. oâil. fer. ung. în argint iV/Zo- 100 25 

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 99.40 
Bonuri rurak ungare 4% . . • . 93.40 
Bonuri rurale croate-slavone . , . 94.— 
fcrpr. ung. ou premii . . . . .162.50
Leșuri pentru re z. Tisei și Seghedin . 140.75
tenta de argint austr. ..... 99 80
Renta de hârtie austr. ..... 99.70
Renta de aur austr. ...... 98.80 
Leșuri din 1860..................................... 137.—
Icții de-ale Băncei austro-ungară . 126.40 
deții de-ale Băncei ung. de credit. 187.50 
xcții de-ale Băncei austr. de credit. 236.80 
Sapoleondori .......................................... 19 28
M&rol imperiale germane . ,. 118.22 */2
London vista . •........................ 242.50
Paris vista ........................................... 96.25
Sente de corona austr. 4% • • • 99.60
Mote italiene...........................................89.80

CJmspsibS §9 is ©ten ®!*așow. 
Din 21 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Mapoleond’ori. Cump. 
Calbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fono. Albina 5°/->

QĂLUDARUL PLUGARULUI
pe anul visect 1900.

se afiă de Codare Ea
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călin dar au intrat în anul 
VUI-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
Iancu. Urmeză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anu timpurii or, sărbătorile și alte 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 se facă pă
rinții, ca să-și ferescă copiii de or
bia ; 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). Vencfit- 
lorii primesc rabatul cuvenit.

„Gazeta Transilvanieia 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la librăria t Cbircu și 
la Eremias Nepoții. I

CONVOCARE.
Membrii asociațiunii de anticipațiuni și credit „BIATIJEG A.WA44 

sunt învitați a se înfățișa la a

Xll-a Adunare generală ordinară, 
ce se va țină în 22 Martie 1900 st. n. la 10 ore înainte de arnetțl, în 
localitatea institutului în Hațeg.

OToieotele:
1. Deschiderea adunării prin președinte.
2. Alegerea unui secreter ad-hoc și 2 scrutinători.
3. Raportul direcțiunii și al cc misiunii de supraveghiere pe anul de 

gestiune 1899 piecum și propunerile acestora și deciderea asupra lor.
4. Alegerea președiutelui și vice-președintelui pe un period de 3 ani, 

pănă ia adunarea generală ordinară din 1903.
5. Abcjicerea directorului și a membrilor în consiliul administrativ, și 

în urma acesteia alegerea directorului și a membrilor în consiliul 
administrativ pe un period de trei ani, pănă la adunarea generală 
din 1903.

6. Desemnarea foilor pentru publicarea afacerilor asociațiunii.
7. Eventuale propuneri (§ 72 din statute).
8; Pertractare și decidere privitor la fusiune cu înființândul iustitut de 

credit și economii societate pe acții „Hațiegana" în Hațeg sub- 
șternută spre împrotocolare la tribunalul reg. ung. din Deva.

9. DisposițiunI pentru verificarea protocolului.
Dăcă la adunare n'ar participa membri în număr recerut de sta

tute, se va țină altă adunare la 31 Martie 1900 st. n. la 10 ăre a. m. 
în localitatea institutului, când fără privire la numărul membrilor pre- 
sențl se vor lua concluse. Membrii se pot representa și prin plenipo- 
tențiarea unui alt membru, der nici un membru nu pote representa 
mai mult ca 20 acțiuni străine, er minorenii prin părinți seu tutori, 
femeile prin bărbații lor.

Diu ședința consiliului administrativ al asociațiunii de anticipațiune 
și credit „Hațiegana", ținută în 8 Februarie st. n. 1900.

Bontescu Mihăly lulius Popovits,
direotor. membru consiliului administrativ.

Domnii acționari ai institutului de credit și economii „EjEfi’OVAÎtf A.'6 
societate pe soții, 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 direcțiunei pe al șăselea an de gestiune.
2. Raportul comitetului de supraveghsare.
3. Darea absolutoriului direcțiunii și comitetului de supraveghere (§ 26

din statute)
4. Deciderea asupra întrebuințării profitului curat și fixarea dividen

delor pro 1899 (§§ 26 și 46 din statute).
5 Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 lit. g. din statute.
6. Alegerea a doi membri în direcțiune și a unui membru în comi

tetul de supraveghiere. " ••
Domnii acționari cari voesc a participa la adunarea generală, în 

conformitate cu § 16 din statute se avisăză a depune la cassa institu
tului acțiile înainte de deschiderea adunării generale.

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

președinte.

“Vs I
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reinoi 

cri și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea se li-se fada după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou să binevoiască a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă.

Admmmtraț. „Gaz. Trans/

18.90 Vând. 18.96
18.70 Vând. 18.75
19.08 Vând. 19.14
11.20 Vând, 11.30
2.64 Vând. —.—

118.- Vând. —
21 40 Vând. —.—

101.- Vând. 101.50
CONVOCARE

AONCIURI 
■hserțiuîîi și reclame) 

ssssst a se adresa saabscrBSes 
âdfl’Miîms'itiî’aftmsa J. 9 eh c&țssaS 

miE-aasâ ss eu aa sa © b u mas mrt

d!e ©dată se face rnânt,
s^esce cîj cât

se mai de masite-sH»

Admîjistr. „Gazetei Trans/

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


