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A doua apărare a lui Szell.
ițfrăși a vorbit ministru-preșe- 

dinte Szell la încheierea desbaterii 
generale asupra budgetului ministe- 
riului de interne. Și a vorbit tot 
despre nenorocita cestiune a națio
nalităților. De astădată Szell șl-a 
început discursul cu o constatare 
mult semnificativă. „In deebaterea 
generală14, cjise el, „a sburat o să- 
gâtă asupră-ml din acea tolbă, ce 
conține mai multe săgeți pe sema 
mea, și a vrut se mă vulnereze. 
Acesta săgâtă a tost îndreptată asu- 
pră-mî în cestiunea naționalităților11...

E clar, ce vră se fiică ministru- 
președinte cu cuvintele de mai sus. 
Are dușmani în cameră și-’i are 
chiar în sînul majorității. Clica fos
tului ministru-președinte Banffy și-a 
ridicat capul din nou și amenință 
posițiunea lui Coloman Szell, care 
a pricinuit căderea șefului ei. Să- 
gâta de care vorbesce Szell a venit 
dela Komjathy, care, deși oposițio- 
nal, a fost și este unul din cei mai 
mari adoratori ai lui Banffy. Așa a 
fost planul, ca Szell se fîă atacat 
pe tema cestiunei naționalităților.

Fapt este, că Szell a simțit în
dată de unde vine atacul și i-a dat 
însemnătatea, ce o are. Acesta s’a 
văfiut și din modul, am pute fiice 
îngrijat, cu care s’a silit a-se apăra 
contra atacurilor lui Komjathy și a 
justifica înaintea forului pnblic șo- 
vinist politica sa națională. In șe
dința de eri a camerei a revenit 
asupra cestiunei naționalităților și a 
aflat de lipsă a precisa mai clar ve
derile și principiile sale în politica 
față cu naționalitățile, ca se delă- 
ture orî-ce neînțelegere, fiind-că a 
văfiut, că Komjathy încă tot „mai 
are îndoelî.11

Adevărat, că deocamdată săgâta 
nu și-a ajuns țînta șî Szell a rămas 
nevulnerat, der în schimb ministru- 
președinte a dovedit din nou, că 
deși e bine cuirasat, cum crede el, 
totuși se teme de cei-ce îl latacă 
ațîțând fanatismul masselor maghiare 
cu vaietele lor, că „statul național 
maghiar11 va peri cu fiile, din causă 
că guvernul nu vre să stîrpescă cu 
foc și fier naționalitățile nemaghiare.

Ministru-președinte s’a silit a 
dovedi din nou lui Komjathy, că 
pote fi și energic și nemilos când e 
vorba de a sugruma „agitațiunea în 
contra statului14 și că va sci să 
pună șurubul și să facă scurtă so- 
cotela și cu agitatorii naționalități
lor. Numai într’un punct se abate 
dela părerea celor cu săgețile: nu 
vră se prigonâscă pe nimeni, vre se 
procădă cu cruțare acolo, unde nu-i 
lipsă de energiă, der va păși cu ener- 
giă, unde va fi lipsă de ea. Slova
cului Matei Dula, care s’a adresat 
la el în cestiunea școlelor slovace, 
i a spus.: „Să ne lămurim. Pretind, 
ca să fiți și să vă mărturisiți credin
cioși acestei patrii. Cu cel ce nu 
face profesiune în privința acăsta. 
nici nu stau de vorbă14.

La întrebarea, dăcă scie tot, ce 
se pregătesce în contra statului un

gar, Coloman Szell răspunde, că are 
informațiuni autentice pe cale di
plomatică. Ambasadorul dela Bucu- 
resci „e Ungur41 și în decursul tra
tărilor cu guvernul român, cari au 
durat nouă luni, s’a convins, că am
basadorul austro-ungar a represen- 
tat interesele maghiare în modul 
cel mai patriotic. A promis șeful 
guvernului, că bucuros va cheltui o 
mai mare sumă pentru serviciul de 
informațiuni, der nu nujnai din 
punct de vedere al naționalităților, 
ci și din acela economic.

A vorbit ărășl de cestiunea ins
titutelor de bani române, sulevată 
de Komjathy, temendu-se, ca nu 
cumva „îndoelile11 în privința acăsta 
să nu fi fost de tot risipite prin ob
servările sale de mai înainte. A fiis, 
că nu-i lipsă de intervenția guver
nului, pe câtă vreme aceste insti
tute române vor lucra pe teren eco
nomic conform legilor, dâr îndată 
ce ar urmări tendințe politice, ca să 
desposedeze proprietatea maghiară (?!) 
guvernul va fi cu ochii în patru. A 
sfătuit din nou, că mai bine să păte 
controla activitatea institutelor de 
bani române pe cale socială. Er pen
tru a astupa și mai mult gura lui 
Komjathy, a făcut și statistică ară
tând, că în comitatele Alba-inferioră, 
Torontal, Făgăraș, Arad, Coșocna, 
Trei-Scaune, Bihor, Timiș, Bistriță- 
Năsăud, Solnoc-Dobâca, Hunedăra și 
altele, s’au înființat cu totul 77 ins
titute de bad române și 217 ma
ghiare; raportul nu este dăr nicide
cum nefavorabil.

Tote acestea le-a declarat din 
nou ministru-președinte Szell, ca să 
se apere în contra săgeților, ce vin 
dela omenii lui Banffy, cari singuri 
au pus la cale întrâga acăstă des- 
batere asupra naționalităților. Dăcă 
ar fi fost numai după Szell, el n’ar 
fi fiis pbte nici un cuvent în ces
tiunea naționalităților.

Acum însă s’a avântat la finea 
discursului său de eri pănă la tonul 
înalt și scârțâitor al fostului minis
tru-președinte Tisza Kalman escla 
mând : „Vom face și pe Daco-români 
să simtă, că statul maghiar e încă 
destul de tare, ca să nu sufere nici 
un fel de agitațiune contra statului14.

E în adevăr penibilă situațiunea 
lui Szell Kalman, în mijlocul nesă
țioșilor șoviniști, cari s’au dedat să 
înghită la fiă-care dejun și la fiă- 
care masă câțl-va „agitatori11 da- 
co-româm, panslavi și pangermanl, 
când se vede silit de ei ași părăsi 
tactica sa, amăgităre printr’o blân
dețe și dulcăță aparentă, și a posa 
ca tigru, ca se mulcomăscă massele 
fanatisate maghiare.

De găba asigură Szell, că în punc
tele cardinale e una și nedespărțit 
cu toți șoviniștii, căci malcontenții 
dintre aceștia nu-i vor da pace să-și 
ducă la sfîrșit politica sa cu ghia- 
rele ascunse, și cine scie, dăcă nu 
este mai bine așa.

Situatiunea în dietă.
{Banffy și Szell)

Organul partidei poporale catolice, 
„Alhotmaniff se ocupă în primul său dela 
21 1, c. cu desbaterile din parlament, cari 
de mai bine de o săptămână se învîrtesc 
în jurul cestiunei naționalităților. După-oe 
foia ungurâsoă constată, oă acum s’au ri
dicat membrii aceleeașl partide (guverna- 
mentale-liberale) să vorbâsoă despre na
ționalități, unii înjurându-le, alții lăudân- 
du-le — fiice :

„Acâsta nu este o discuțiune con- 
soiențiosă, ci-o luptă politică: luptă pentru 
putere. Se pdte susțină cu curagiii, că în 
desbaterea aoâsta Coloman Szell și-a pierdut 
rolul conducător. Nu de giaba se adună 
omenii lui Banffy de câte trei-patru-orl pe 
săptămână în palatul din strada domnescă 
sub pretext de-a petrece la oeaitt. Acolo 
șede omul, care a înfundat partida guver
namentală în discusiunea naționalităților, 
oare a pus ciungărit puterea de resis- 
tență a lui Coloman Szell, care e afil stă
pânul situațiunei și a partidei liberale. 
Aderenții lui Banffy crescând în număr 
umblă afil la cameră cu capul ridicat, er 
aderenții lui Szell sunt indispușl. Omenii 
lui Banffy domineză, ei conduc desbaterea 
în parlamente, din partea partidei și ade
renții lui Szell sunt incapabili a recuceri po- 
sițiunile pierdute. Nu mai e sigur nici aceea, 
dăcă Horanszky va fi ori nu ministru pre
ședinte și când?

„Acesta e resultatul cunctaturei de 
un an. Atmosfera parlamentară este atfil 
tot așa de nesănătbsă, cum a fost sub 
Banffy. Disposițiă apăsată pretutindeni, 
unde se aștepta, că după căderea lui Banffy 
situația va fi mai tolerabilă. Acum e anul 
optimismul a creat în guvernarea nostră 
optimism, 6r acest optimism a creat pesi
mismul în cei cu sentimente mai bune. 
Aerul camerei e înădușitor. Toți aștâptă 
nervoși clarificarea situațiunei. Trebue să 
vină o sguduire, un vifor, care să curețe 
aerul. Situația este afil ca aceea în răs- 
boiul auglo-rbur. Adevăratul răsboih numai 
acum urmâză și nu putem soi, deoât mo
mentul deoisiunei14...

Cum e administrația maghiară ? 
— La întrebarea acâsta răspunde minunat 
de potrivit și în colori forte vii gazetarul 
ungur Bartha Miklos dels „Magyarorszăg“. 
Etă ce fiice el: „Totul atârnă (vorbesce de 
individ și de cetățân. — Trad.) de rapor
turile în care te afli cu partida (din dietă.) 
Bartida este la noi un concept mai înalt 
decât însa-șl dumnefieirea. Bartida e atot
puternică, veclnică și atotsciutore. Ișl în
tinde aripile și ghiarele peste tbte darave- 
rile vieții tale private. Iți arangâză moș
tenirea, creditul și afaoerea de asigurare. 
Iți mărită fata urîtă. Dă funcțiune fiului 
tău. Iți mână apa pe mbrg. Iți face drum 
prin pustă. Construesce liniă ferată pe 
lângă grânarul tău, deschide piață pentru 
puii tăi, dă întreprindere prietinului, medaliă 
oumnatului, post de bancă ginerului și pro- 
fesură de universitate fratelui... Astfel e 
administrația maghiară biurocratioă și de 
partid" ...

Minunat tablou!

Manifestațiunî după procesul 
dela Baia de Criș. Ca întregire a amă
nuntelor, ce le-am adus despre frumosele 

manifestațiunî, oe s’au făout tinerilor ro
mâni universitari condamnați pentru sărbă
torirea memoriei lui Avram lancu, mai 
aducem astăfil următorele:

Dela Brad, tinerii condamnați s’au în
tors ârășl la Deva, unde din nou au fost 
dspeții d-lui Franoisc Hossu-Longin, în a 
căruia casă fură primiți cu multă căldură 
și ospitalitate, er d-1 advooat Dr. Al.Hossu 
dete în ondrea lor o oină, la oare luară 
parte mai multe dame române din Deva. 
Vineri, în 16 Febr. n., plecară din Deva. 
La plecare d-na Elena Hossu-Longin, cu 
oâte-va ouvinte însuflețite, oferi tinerilor 
câte-un frumos buchet de flori. La gara 
din Deva li-se oferi alte buchete de flori 
din partea d-relor Ardeleanu, cari merse
seră la gară împreună cu alțl câțl-va inte- 
ligențl.

Tinerii au fost însoțiți pănă la gara 
dela Orăștiă de d-na și d-1 Hossu. In gara 
dela Simeria, tinerii fură întâmpinați cu 
urări de „să trăescă14 din partea mai multor 
preoți, dame și domni din împrejurime. 0 
frumosă manifestația li-s’a făcut și la gara 
din Orăștiă, unde de-asemenea fură întim- 
pinațl de domni și dame române, în nu
mele cărora saluta pe tineri D na Barițiu.

La Clușiîi s’au reîntors Vineri săra, 
unde fură așteptați la gară de un mare 
număr de universitari, cari îi primiră cu 
urări de „să trăescă11. Sera, tinerii în nu
măr de 35 — 40 se întruniră la un restau
rant, uude petrecură câte va minute în 
vorbiri și oântărl însuflețite.

Austro-Ungaria și Serbia. După 
„Politische Correspondenz14 noul ministru 
eustro-ungar la Belgrad, ou ooasia primei 
sale audiențe, a relevat faptul, că regele 
Serbiei a avut ooasia, când ou ultima lui 
visit.ă la Viena, să primâscă probe sincere 
de simpatia împăratului Franoisc losif cătră 
regele, dinastiă și regat, și de a cunbsce 
principiile monarchiei, care respectă drep
turile și libertățile celorlalte state, având 
ca soop principal menținerea păoei, care 
este indispensabilă pentru realisarea dorinței 
regelui Serbiei, de a face din regațul său 
un element de ordine și de stabilitate Jîn 
Balcani.

In răspunsul său, regele Alexandru 
a relevat sentimentele de devotament tra
dițional ale dinastiei sale cătră împărat, 
venerațiunea sa pentru persona lui Franoisc 
losif și a afirmat, că este una din sarcinele 
principale ale guvernului său de a între
ține și de a desvolta bunele relațiunl cu 
imperiul vecin, și de a represc-nta de ase
menea o politică de ordine și de stabi
litate.

Gestiunea naționalităților în dietă.> >
In dietă — după cum am arătat și eri 

— se continuă discusiunea asupra cestiunei 
naționalităților. Etă ce și cine au vorbit în 
ședința de alaltăerl, Marți:

Br. Sotymossy e de părere, că în afa
cerea naționalităților trebue să se procedă 
cu tact și nu e oorect a ataca omeni sin
guratici pentru faptele lor. Legea dela 68, 
fiioe, garantâză naționalităților drepturi nu- 
mărose și Maghiarii n’ar trebui și nu-i per
mis să le conturbe în aceste drepturi, chiar 
și din punct de vedere al cavalerismului.

Veszi I. polemiseză cu Werner în ces
tiunea naționalităților. Se lâgă mai întâiti 
de oeea-ce a fiis Werner, că „nu e eschis, 
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ba ar fi corect din punot de vedere al sta
tului maghiar, dâcă drept resultat al viitâre- 
lor alegeri, vom avâ norocire în parlament de 
partida naționalităților aliate". Lui Veszi nu-i 
trebue o astfel de partidă. EI ar dori însă, 
oa. naționalitățile să între în dietă, alătu- 
rându-se partidelor maghiare esistente. Vor- 
besoe apoi despre Sași, căol dor Sașii l’au 
aclamat deputat în cercul Sebeșului-săseso.

Sașii, flise el, sunt convinși, că ei sunt 
aliațl născuțl ai Maghiarilor, că ideia de 
stat maghiar și națiunea maghiară este 
unicul lor exil în contra valahisării. Declară, 
că asta a aucbt’o el și din gura unui Sas 
radical. Să mergem numai la S’.biiu și să 
facem cunoscința Sașilor, âr aceștia să nu-șl 
mai trimită fiii în Gottinga, Heidelberg, ci 
la Budapesta, să învețe unguresce.

Schmidt O.: Merg ei și la Clușiî! și la 
Budapesta.

Veszi declară, că în cestiunea națio
nalităților e de părerea lui Szilagyi, care 
a flis odată, că nici politica statului ma
ghiar, nici patriotismul nu pretinde în Un
garia nimicirea naționalităților. Cere însă, 
ca acestea să fie credinoiâse statului ma
ghiar. Tot asta o cjice și Szell.

Werner Gy. cere cuvântul pentru a 
da câte-va lămuriri. El nu e nici decât 
aderentul tendențelor federaliste. A flis însă 
și repetă a declara, că dâoă Româuii ar 
părăsi pasivitatea, din cercurile române ar 
fi trimis deputațl la dietă ț’și atunci mișca
rea naționalităților s’ar reduce în cadrul 
constituției și ar înceta revoluția latentă, 
ce se numesce pasivitate. Acesta schimbare 
ar fi hotărît în interesul statului maghiar. 
Werner un numai că nu doresce revizuirea 
legii de naționalitate, dâr vede în acâstă 
lege afli și în viitor o mare nenorocire și 
o conturbare a raporturilor. Oratorul recu- 
nosce, că nu s’a pronunțat mai pe larg 
asupra cestiunei române; nu afla de lipsă, 
oăci a desfășurat’o ministru-președinte Szell, 
spre liniștirea tuturor.

Meltzer N. (sas) polsmiseză cu Werner 
și Komjahy și se pronunță îu afacerea legii 
maghiarisării numelor de localități. Declară, 
că Sașii s’au luptat contra acestei legi, pe 
când era proiect, acum însă după-oe pro
iectul a devenit lege, ei vor respecta-o.

Mai vorbesce Vargics combătând legea 
de naționalitate. El e pe punctul de vedere, 
că în Ungaria totul trebue să mergă un
guresce și în limba maghiară — sistematic. 
Vorbesce despre Metropolitul Mețianu, „dela 
oare se pâte pretinde să soie limba statu
lui" și cere ca autoritățile bisericescl superi- 
ore să corespondeze unguresce cu organele 
statului.

Cariera militară.
(Răspuns anonimului „Marș".

— Urmare. —

Delanistru a mai cutezat a susțină, 
că 99 de procente din tinerii, ce întră în 
armată, sunt perduțl pentru noi și aoestă 
afirmația a atins neplăcut ambiția lui Mars, 
care făou declarațiă în numele Ardelenilor 
ca și oând Delauistru de Ardeleni s’ar fi 
acățat. El a vorbit despre Români în ge
nere și pe noi deopotrivă trebue să ne 
dâră oând ne pierdem Românașii noștri fiă 
ei din orl-care unghii! al românismului.

Adevărul este, că rar ana găsit un ofi
țer român, oare să nu fi vorbit mai bucu
ros nemțesoe, decât românesce, ba am gă
sit și de aceia, cari, ori din rușine, ori din 
alt motiv, n’au voit de loc să vorbâscă ro
mânesce și — incredibile diotu — chiar și 
de aoeia, cari ți-ar fi sărit în ochi, dâcă ai 
fi îndrăsuit să le aduci insulta și să susții, 
că ei sunt Români. Omeni de aceștia 100 
de odată de ar îmbrăca tunica de general 
nu ni-ar folosi nimic.

In oonstelațiunea politică, în oare se 
găsesce poporul român afli, nu generalii aus
triacă au să-i ajute, ei propriile lui forțe. 
Horia și Ianou, măcar oă nu purtaseră nici
odată tunică de general, îndată oe au în
cins ssbia au devenit beliduol perfecțl, pen- 
tru-că inima, ce bătea într’enșii, era largă 
și caldă pentru tot ce e românesc.

Der s’au schimbat timpurile. Acelea 
erau timpuri de gloriă, afli trăim timpuri 

egoistice, atunci se luptau âmenii pentru 
ideale, afli pentru ambiții personale și pen
tru ... pentru draga materiă, care face pe 
om bogat. — De aceea mai ales noi tre
bue să ne punem pe picior de resbel cu 
idei, cari vrâu să ne submineze idealurile 
nostre.

Se plânge Mars, că 12 tineri români 
(ce fatalitate?! chiar Români) au fost res
pinși dela esamenul de primire în Sibiiu și 
trage de aci conclusia, că Delanistru are 
drept, oă tinerii nu se mai îmbulzesc la 
milițiă, căci atunci n’ar fi respins pe cei
12 tineri, deși admite Mars, că acei 12 ti
neri n’au împlinit condițiile.

La cetirea acestor șire mi-au venit în 
minte cuvintele unui domn, care era sol
dat cu trup și suflet și care se anunțase 
cu alțl doi oolegl ai săi, tot Români, la 
depunerea esamenelor pentru șcâla de răs- 
boiti. Domnule, îmi flicea au început 
Nemții să prindă frioă de noi, că ne prea 
îmbulzim la biele de carne reservate fiilor 
devotați pănă la morte devisei austriaco 
„divide et impera" și ne-au trântit pe toți 
trei. — Și înohipuesce-țl, îmi cjicea el, ste- 
team de față cu aspiranți, de ale căror răs
punsuri ei înși-șl se rușinau și ve4l aceia 
au prestat esamenul. Și fiind-oă acestă îm
prejurare l’a disgustat atât de mult, a pă
răsit cariera ce-o începuse ou atâta însu
flețire. — Cum se face acesta, d-le Mars?! 
Nu cre4l d-ta, că dâcă cei 12 tineri erau 
fii câtor-vu generali, âr cei 3 ofițeri ai vre
unui baron, și uuii și alții îșl ajungeau 
scopul ?

Dâr dâcă tinerii se îmbulzesc atât de 
mult la miliția, atunci oe rost are ordinațiu- 
nea cea mai nouă despre „Befăhigungs- 
Priifung", care admite soldați de rând, ca 
după un servicii! de 1—2 ani să depună 
esamenul de cădeți? Ore acâstă ordinațiune 
denâtă îmbulzeală la armată?

Inzadar, nici ordinațiunea aoesta nu 
va duce la scop. — Cum armata nâstră 
nu este națională și prin urmare intrarea 
în serviciul ei nu pâte avă de basă entu- 
siasmul național, pe care se baseză tote ce
lelalte armate continentale, evident, că con
form spiritului timpului de afli numai o sa- 
larisare bună ar pută atrage tinerimea la 
armată, deși acâstă încercare, în fața cu
rentelor naționale din monarohiă, nu ar avâ 
resultatul dorit și va rămâne și densa fârte 
problematică. Dâr vedem, că și armatele 
naționale au trebuit să țină cont de spiri
tul veoului și au mărit salariile ofițerilor la 
maximul posibil.

Referitor la îmbulzâla tinerilor la ar
mată și la școlele militare scrie „Pester 
Lyod" un articol lung în numărul său din
13 Ianuarie despre școlele militare c. și r., 
care-mi este tocmai binevenit și oare întă- 
resce aserțiunea mea. iltă oe scrie aoest 
fliar oficios și menit pentru lumea mare ;

După ce face o comparațiă între școlele 
militare a celorlalte puteri și oonstată su
perioritatea acelora, continuă: „La noi ser
vesc școlele militare în linia primă pentru 
scopul amintit (adecă pentru îngrijirea (Ver- 
sorgung) orfanilor militari).

Aici spune fliarul pestan un neade
văr, căci de fapt nu numai orfani, oi con
tingentul cel mai mare al elevilor militari 
îl dau tocmai fiii generalilor și oficerilor 
activi. Un lucru acesta, oare numai în im
periul nostru, cu obiceiuri ruginite și eu 
zopf, pote esista. Căci dâră un om ajuns 
în posiția unui general va fi în stare să-și 
susțină copii la școli pe spesele sale și să 
n’aștepte, ca țâră să ’i-1 crâscă, când eciut 
este, că sute de copii săraci de o miiă 
de ori mai talentațl, ca copiii outărui ge
neral sâu ofițer de ștab,se prăpădesc din 
lipsa neajunsurilor materiale.

Der să vedem, ce flice aceeași foiă 
mai departe: — „Statul", continuă „Pest. 
Lyod", care întinde mijlocele spre acest 
scop împlinesce o datorință umanitară primor
dială (Da, dâoă copii orfani militari și 
alții săraci capabili ar găsi acolo adăpost, 
der nu copii de omeni bine situați); mai de
parte cercetâză aceste școli acei băieți, ai 
căror părinți nau parale spre a-i lăsa să 
studieze mai departe', seu astfel de părinți, 
cari nu mai sciu ce să începă „mit ihrem

missratlienen Nachwuchs", (cu poroflița 
lor, ce s’a brodit rea), din oare causă îi 
predau disciplinei militare severe, ca să în- 
locniâscă acesta autoritatea părintâscă.

Din propriul indemn, din „vocațiune* 
pentru chemarea onorifică, din convinge
rea, că vestmântul soldatului este un vest
mânt onorifio, nu-șl dedică nimeni (adeoă 
nici ohiar Nemții și Ungurii, cari sunt prea 
mulțumiți ou dualismul) copiii carierei mi
litare, și cu cât este posiția cui-va în socie
tate mai înaltă, și cu cât cine-va e mai 
bine situat, cu stâta mai puțin. — „Solche 
sonderbare Schwărmer finden sich nur noch 
unter den alten officieren" („Asemeni visă
tori curioși se mai găsesc numai între bă
trânii ofioerl"), dice numitul fliar și apoi 
continuă: Țăranul, comerciantul, funcțio
narul și chiar aristocratul au devenit mai 
înțelepți', pănă când nu sunt oonstrinșl, nu 
dau statului nimic, și dâcă sunt siliți, o 
fac acâsta pe calea voluntariatului, care nu 
împiedecă altă carieră. — Asta e adevă
rul, esulamă numita foiă, și nimeni nu se 
va mira deci când va aufli părerea curi- 
osă: „Mein Soim hat ta’ent und ist fleissig, 
braucht nicht Officier zu werden* („Fiiul meu 
are talent și e diligent, n’are lipsă să se 
facă ofițer).

4
Apoi se întrebă „P. L ", că ore este 

leac în contra acestui morb, și îșl răs- 
puude: noi nu credem să se afle curând 
o medicină; nici chiar ridicarea salarielor 
nu va pută fi o momeală, (Lockmittel) pen
tru părinți.- Pentru mult timp înainte nu 
ne putem aștepta la o întârcere spre bine 
în privința acâsta și nu ne rămâne, decât 
deocamdată să socotim cu jurstările date, 
deși acestea fără îndoială sunt fârte nefavo
rabile*. — Pănă aci „Pest. L.", âr eu din 
din parte-mi nu mai am nimic de adaus.

Cât despre salariile ofițerilor las să 
urmeze aci vorbirea deputatului Oppenhei
mer în ședința delegațiunei au9triace ți
nută la 19 Ianuarie a. c. El ilustrâză în 
destul, cât de miser este dotat ofițerul 
„marei puteri* Austro-Ungaria față chiar 
de statele balcanice, despre cari Ugron 
vorbia mai deunăfll în delegațiunl, că ar 
vre să le ia sub protectoratul Maghiariei. 
— Oppenheimer dice: Din comparația fă
cută cu salariile ofițerilor din alte state 
resultă, că ofițerii noștri nu numai, că stau 
mai rău decât ofițerii Franciei, Germaniei, 
Rusiei și Italiei, ci chiar și decât ofițerii 
României, Bulgariei și Serbiei. — Adecă 
mai rău decât noi stau numai „Turcii*. — 
Pe când la noi capătă" un sublocotenent 
după ridicarea soldei 840 fi., pe atunci pri- ■ 
mesce sublocotenentul în Francia și Româ
nia 1100 fi.; pe când la noi un locotenent 
capătă 1020 fl., capătă în Francia 1297 fi., 
în Germania 1254 fl., âr statele balcanice 
plătesc o soldă cu mult mai mare, decât 
acestea, — La noi capătă un căpitan 1200 
respective 1500 fi., pe când în Germania 
capătă căpitanul 2495 fl , în Bulgaria 2000 
florini, în Francia și Rusia 1800 fl., în Ro
mânia 1600 fl. etc.

Referitor la raportul salarielor ofițeri- 
resol față cu amploiații civili din Austria 
este într’adevăr ridiool a mai desbate asu
pra acestui punct. Ar fi adevărată pier
dere de timp, decă ne-am pune să recităm 
ceea-ce fliarele germane au schițat atât de 
clar și ceea-ce și d 1 Mars trebue, că a ce
tit (Reichswehr, Armeeblatt, etc.)

Salariile funcționarilor civili din Un
garia sunt într’adevăr mai mici, decât ale 
ofițerilor. Dâr cine se va pune să ia esem- 
plu dela stările abnormale din Ungaria?! 
Salariul sistemisat al acestor funcționari e 
mic, dâr venitele lor laterale sunt de 2 ori 
așa de mari. Diurne peste diurne, remune
rații grase și tot felul de venite, cari, na
tural, numai în fericita Ungariă sunt posi
bile. Câte un notăreșel are salar sistemi
sat de 600 fl., der cine va dubita, că ve
nitele lui se urcă la potența? D-l Delanis
tru sigur a avut în vedere funcționarii oi- 
vill al Austriei și cu tot dreptul.

(Va urma.)

Monarchul bolnav. De câte-va flile 
Majestatea Sa monarchul sufere de răcâlă 
mai ușoră. Din causa acâsta nu pâte părăsi 
palatul din Buda.

Alegerea de medic pentru cercul 
Voivodinț s’a făout în 20 Febr. n. c. A 
fost o „alegere" întocmită întru tote după 
sistemul lui Banfty celui în piele de âie. 
înaintaseră concurs și doi Români, dâr 
volnicul fisolgăbirău nu i-a pus în candi- 
dațiă, ci spre mai marea indignare a Ro
mânilor fu declarat de „ales* un Jidan din 
Verșeț. S’a protestat în contra acestei vol
nicii, care a produs multă amărîciune în
tre Români.

Avis. Primim spre publicare urmă
torul avis: Reuniunea română de gimnas
tică și de cântări arangiază mâne (Vineri 
11 (23) Faur a. c.) în sala dela „Redută" o 
serată rnusioă împreunată cu dans, la care 
se invită toți membrii Reuniunii. Invitări 
și bilete speciale nu se trimit. începutul 
la 8 âre sâra. — Comitetul.

Subvenții streine în România. ț>ia- 
rul „Universul" a ridicat Gestiunea, că ore 
școlele străine din România, subvenționate 
de state străine, cum îșl primeso subven- 
țiunile lor, prin mijlocirea guvernului, ori 
nu? „România Jună" constatând, că multe 
școli maghiare din țâră sunt subvenționate 
de guvernul unguresc și de societatea St. 
Ladislau din Budapesta, flice, că decă 
aceste școli nu-șl primeso subvențiunile prin 
guvernul român, ba pote chiar direct, acâstă 
stare de lucruri va trebui să înceteze. „Cu
rierul Financiar", vorbind de tranșarea oes- 
tiunei reutei șcâlelor române din Brașov, 
scrie, că acum e vorba de a-se stabili în 
România aceeași măsură pentru subvențiu
nile date de guvernul ungar școlelor ma
ghiare din România. „Astfel, că tâte aceste 
subvențiunl să fiă depuse la oassa de de
puneri din BucurescI". Nu seim de unde 
șl-a luat „Cur. Fin." informația, der îu afa
cerea școlelor năstre tocmai că nu se tra- 
teză de „subvențiune", ci de-o rentă anuală.

Cât! Români sunt în Viena. Corni- 
tetul pentru înființarea unei biserici ro
mâne în Viena. r. redactat o listă a fami
liilor române aflătore în Viena, pe care a 
înaintat’o Consistoriului din Cernăuți. După 
acestă listă, ale căreia date sunt luate dela 
consiliul școlar, în Viena se află 282 fa
milii române gr. or. ji 145 -copii. S’a con
statat cu ocasiunea acâsta și faptul, că 40 
fetițe din cele mai bogata familii române, 
mai ales din România, îșl fac educația prin 
mănăstiri de călugărițe catolice din Viena.

Sesiunea Corpurilor legiuitor© ro
mâne va fi prelungită pănă la 15 Martie v.

Conferirea de medalii. S’a conferit 
d-lui G. lonescu-Gion, inspector general al 
învățământului secundar, medalja răsplata 
muncii cl. I; poetului George Coșbâc i-s’a 
conferit medalia B^ne-merenti; asemenea e 
fost distinsă d-na Cleria Bertini-Attili, poetă 
din Roma, cunoscută dela serbarea Româ
nilor la columna lui Traian, cu medalia 
Bene merenti cl. 1.

Societatea geografică română îșl 
va serba în curând a 25-a universtre prin 
o serie de conferențe. Serbarea va fi pre- 
sidată de M. S. Regele Carol. Intre alțl 
conferențiari va vorbi și d. Em. Raooviță, 
celebrul esplorator la Polul Sudic.

Ministru-președinte român. D-l G. 
Gr. Cantacuzino, a căruia sănătate s’a res
tabilit, a plecat la sfatul medicilor din Viena 
la M«ran pentru continuarea curei. De aici, 
precum se asigură, președintele cabinetului 
se va întârce la efirșitul lui Februarie st. 
v. la postul său.

Starea semenăturilor în România. 
După datele statistice culese de ministeriul 
român al domeniilor starea sămănăturilor 
de tomnă este pănă acum oât se pâte de 
favorabilă și promițătore. In tâmna anului 
1899 s’au sămănat pe întreg teritoriul Ro
mâniei 1.510,080 hectare ou grâu și 262.240
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hectare cu rapiță. In asemănare cu ultimii 
cinci ani anteriori, în (6mna trecută s’a 
sămănat cu rapiță un teritoriu de 4—5 ori 
mai mare. Din tote județele țărei ee ra- 
porteză, că starea semănăturilor de tomnă 
e eminentă, afară de județul Constanța, 
unde lipsa de zăpadă a făcut, ca grâul și 
rapița să sufere.

Greva preparandiilor din Clușiu. 
Alaltăeri a isbucnit grevă în preparandia 
din Oiușifi. Seim că greva au proclamat’o pre- 
parandiștii, cari nu sunt mulțumiți cu direc
torul Orbok. Ei au decis să nu oerceteze 
cursurile, pănă când nu vor căpăta satis
facția dela director, care îi bate. Ou tote 
silințele, ce șl-a dat inspeotorul de șc61e de 
a-i îmblănii, greviștii stau morțiș pe lângă 
propusul lor și cer depărtarea directorului. 
Ei se plâDg, că acesta ’i pălmuesce, că ’i 
pune să-i facă servicii nedemne de ei și că 
îi închide în locuri murdare.

Cererile pentru ajutore din funda- 
țiunea Dr. lohann Flecker sunt a-se îna
inta, conform publicațiunei n-rul 864, dela 
31 Ianuarie a. c. Magistratului orășenesc 
din loc, pănă în 10 Martie st. n. Cu acâstă 
<|i espiră terminul de concurs.

Andree. „Lokalanzeiger" din Berlin a 
căpătat o telegramă din Stockholm, după 
care în Oltova s’au răspândit scirl nouă 
despre Andrăe. In Octomvre anul trecut 
mai mulțl EskimoșI s’au dus la Churchill- 
fart și au povestit, că pe acei omeni albi, 
cari „s’au scoborît din cer“, i-au ucis pri
măvara trecută nisce tâlhari eskimoșl. Ei 
mai adaug, că au vedut rămășițele balonu
lui și că sciu și unde au fost ascunse.

Bora în Fiume. Se anunță din Flu
me, că „bora" bintue din nou litoralul. 
Circulația corăbiilor a fost sistată.

Morte subită. ErI sără pe la orele 6, 
muncitorul Langmsier, trecând pe târgul 
grâului, cădu de-odată la pământ și fiind 
dus la polițiă muri numai decât. El fu lo
vit de apoplexiă, era om de 66 ani și ne
căsătorit.

Imnul național al Burilor. Burii 
au un imn național, al cărui text și mu- 
sică derivă dela Felix Catharine Van Rees, 
care s’a născut la 1831 în Zutphan din 
Olanda. Domnișâra llees a compus imnul 
în 1875 și Burii s’au bucurat așa de mult 
de composiția aoâsta, încât adunarea din 
Pretoria a primit’o pe lângă esprimarea 
mulțumite’ publice.

Noua pușcă francesă. Cu ocasia 
desbaterii budgetului armatei, ministrul de 
răsboiO Galiffet a declarat, că are să co
munice ceva surprinzător. Generalul Deloye, 
reformatorul artileriei franoese, a desco
perit o pușcă, ce în privința bunătății în
trece tote puscile de pănă acum.

Corul român din T.-Cubin va da 
în 13 (25) Febr. c. un concert cu represen- 
tațiune teatrală în favorul fondului său. 
Pentru comitet : Remus Bortoș, secretar, 
Ioan Raita, președinte. Intrarea: Locul 1. 
1 cor. 60 fii., locul II. 1 cor. 20 fii., locul 
III. 60 fii.

Programa : 1) „Serenadă". de Porum- 
bescu, cor. bărb., 2) „Noptea de St. George", 
vodevil, în II acte, de. T. Alexi, musică 
de Nio. Stefu. Se va represent» prin d-nii 

:și d-rele: Ilie Baghera, George Balan, 
Liuba Sarmeș, Maria Miat, G. Rosmir, Ra- 
chila Cocor*, Cor. Sarmeș, Leposa Buca- 
ciu. 3) „Doi ochi", romauță de G. Ventură, 
violină solo de d-1 Nioolau Radu, acompa
niat la pian de d-l Alex. Peter. 4) „Intre 
piatra Detunata", cor. bărb. de G. Dima, 
instruat și condus de d-l Sim. Cioc. 5) 
„Mama", poesiă de I. Popoviol-Bănățanu, 
declam, de Aobim Miat. 6) „Cântecul mari
narilor* de T. cav. de Flondor, cor bărb. 
6) „Prima rochie lungă", monolog de I. 
Vulcan, predată de d-ra Rachila Cocora. 
8) „Lugojana" de I. Vidu, cor mixt. Cân
tările din piesa teatrală le va acompania 
la pian d-l Alex. Peter. In pausă se va 
juca „Călușerul" și „Bătuta".

R&sboiul din Africa sudică,.
Foile englese sunt pline cu scirl de 

bucuriă. Ele spun, că generalul trench. 
care a părăsit Sâmbătă Kimberley, a dat 
peste armata lui Cronje, ba ou ajutorul lui 
Macdonald i-ar fi suoes a ajunge în frontul 
armatei Burilor, pe cari ii aștâptă la vadul 
Klipkraal de pe rîul Modder. „Standard* 
spune mai mult. El c]ice, că French a tăiat 
linia de retragere a lui Cronje spre Bloem
fontein, er „Daily Mail* spune chiar, că 
French și Macdonald ar fi împresurat pe 
Cronje.

Acestor soiri însă nu li-se pdte da 
eredăment, căci de altă parte se susține, 
că Cronje nu se retrage pe linia rîului 
Modder, ci a rîului Riet, er la 'Koffyfontein 
a fost o luptă însemnată între Buri și En
glesl, în care luptă Burii au luat tote pro- 
visiunile Englesilor, menite pentru Kim
berley, ba au prins și 100 de Englesl. Că 
în oe direcția a plecat armata bură din 
Kofîyfontein, nu se soie.

Etă scirile mai nouă:

Situația la Vest.

Londra, 20 Februarie. Tote comu
nicatele constată unanim, că Burii se re
trag pe întrăga liniă. Pentru Englesl însă e 
fărte îngrijitor, că Roberts și beliduoii săi 
n’au nici cea mai mică soire despre aceea, 
că unde e Cronje. Față ou soiriie, că En
glesii au împresurat pe Cronje, ministeriul 
de răsboiti declară, că despre acăsta nu scie 
nimic. — Din Jakobsdal se anunță unei 
agenții telegrafice: După evacuarea lui 
Magerfontein Cronje a grăbit repede spre 
Rondhavel și a trimis un detașament pen
tru a apăra Jacobsdal. A renunțat însă la 
planul acesta. Kelly-Kenny a ajuns la vadul 
Klip ariergarda lui Kronje. Intr’aceea 
grosul armatei lui Cronje a mers în di
recția ostică. Ariergarda șl-a făcut brav 
datoria, căci în timp ce Kelly-Kenny s'a 
opus, ea a făut posibil marei armate a 
Burilor să dispară fără veste.

Bruxella, 20 Februarie. Agenția 
transvaaliană constată, pe basă de infor- 
mațiunl sigure sosite dela Pretoria, oă ar
mata, lui Cronje e in stare pe deplin intactă, 
nu-i lipsesce nici un tun, nici un om. Ar
mata acăsta în ori-ce împrejurări va apăra 
drumul, ce duce la Bloemfontein. In dru
mul său Cronje a căpătat însemnate întăriri 
și acum dispune de peste 35,QO dmenl și de-o 
inspăimântătdre artileria.

Kimberley, 20 Febr. In jur de 
Kimberley nu mai sunt Buri. Ei au pă
răsit Dromfield, Saltpau, Scholtzneck și 
Spitfontbin.

Londra, 20 Februarie. Lord Ro
berts telegrafâză din Pardeburg, 30 milurl 
englese depărtare de Jacobsdal, că Methuen 
plăcă cu trupe și provisiunl la Kimberley.

Din Capland.
Arundel, 20 Februarie. Agenției 

„Reuter" i-se anunță: Așa se pare, că în 
jur de Arundel sunt puțini Buri. Cu ooasia 
recunâscerei de Sâmbătă săra Englesii au 
văcjut numai 600 de Buri, er de atunci nu 
se mai vede niol unul. E probabil, că 1000 
—2000 dintre ei vor rămâne la Colesberg, 
er 10,000 au fost retrași, ca să rețină tru
pele englese năvălitdre în Oranje, de 
cătră apus.

Apărarea Angliei.

Regina Victoria a adresat comandau 
tului armatei englese Wolseley o scrisore 
de următorul cuprins:

Deore-ce partea mare a armatei se 
află în Africa-sudică, regina e pe depliu 
în clar, că trebue luate măsuri necesare pentru 
apărarea țării. Regina se încrede în ali
pirea devotată catră patriă și tron și se 
întbrce cătră soldații, cari șl-au făcut eer- 
vieiu), să mai servâscă încă odată în locul 
acelora, cari umăr la umăr cu soldații co
loniilor ee opun cu atâta curagid invasiunei 
din Africa sudică. Nouele batalione vor fi 
numite „batalione regescl de reservă".

Englesii trebue se învingă?

A produs o mare sensațiă la Paris 
scrisorea publioată în 4IRru’ „l'igaro* apă
rut alaltăerl dimineța, pe care a primit’o 
dela trimisul său special din Londra. In 

acesta scrisbre corespondentul lui „Figaro" 
spune, că a avut convorbiri cu omeni po
litici, literațl și industriali, și toți sunt 
de acea părere, oă Englesii trebue să în
vingă și să între în Pretoria, capitala 
TraDsvaalului, ori cât ar dura răsboiul și 
ori ce sacrificii s’ar cere pentru aeâsta. Ei 
au adăugat, că trebue ca Burii să fîă îm- 
pedecațl de a forma un imperiu african, în 
detrimentul Englesilor.

Impresiuni pe câmpul de luptă.
(Din scrisorile unor soldați englesl.)

Riarele englese au publicat, în ulti
mele vremuri, multe scrisori trimise din 
Afrioa sudică de soldații englesl. Un diar 
german u avut curiositatea de a estrage din 
aceste scrisori și de a aduna la un loc 
tote pasagele, în cari acești soldați îșl po
vestesc impresiunile din luptele la cari au 
participat. Culegerea acăsta e interesantă, 
pentru-că găsim acolo apropo tote sentimen
tele, pe care Tolstoi le-a analisat așa de 
bine în mai multe opere ale sale.

„La prima mea întâlnire cu Burii, rjice 
un soldat engles, mi-am dat sâmă de ceea 
ce simți sub focul dușmanului.

„E o sensațiune deosebită, dâr care nu 
e prea neplăcută. Gâfăi; te cuprinde o 
enervare și simți împunsături prin tot oor- 
pul. Timp de două secunde ți-se pare, că 
ai perdut faoultatea de a porunoi mușchi
lor tăi. Fără voe pleci capul, îți vine un 
gust neînfrânst de a te duce să-ți cauți un 
adăpost. Te simți, după un moment, pă
truns de un frig, care ajunge pănă lainimă. 
In fine, fiorii ți-se împrăscie și devii er stă
pân pe tine".

Un altul declară, că a fost cuprins 
pe câmpul de bătae de un rîs nepotolit: 
„A.m vătjut, lângă mine, cum pălăria unui 
camarad a fost luată de o sfărmătură de 
obuz și mi-a venit să rîd ca un nebun; un 
rîs necurmat, dureros, isteric; zadarnic cău
tam să-l stîmpăr; s’a op^it de-odată în mo
mentul când am audit vocea oficerului, care 
striga o comandă". Un al treilea poves- 
tesce, că primejdia îi da friguri de entu- 
siasm : „Eram așa de mulțumit, eă-mf venea 
să danțez". — „Mulțl din camarazii mei 
simt același lucru ; îșl string mâna unul al
tuia și scot strigăte de bucuriă, ca nisce 
școlari îutr’o sală de reoreațiă". Un vete
ran spune, că de câte-orl a întrat în foc, a 
simțit impresiunile unui om, ce se înâcă. 
Perde sentimentul presentului.

Tot trecutul său i-se arată dinaintea 
ochilor în tablouri reped! și forte limpecjl. 
Memoria îi represintă în câte-va momente 
tote evenimentele vieții sale, chiar cele 
mai neînsemnate, chiar cele mai uitate, cu 
o olaritate, o precisiune estra-ordinară. 
Alții, în fine, mulțl la număr, declară, că 
în tot timpul bătăliei nu’șl dau sâmă de 
nimic; nu-șl aduc aminte decât de două 
lucruri: sgomotul formidabil, asurejitor al 
artileriei dușmane, și un fel de amorțire, 
de 8omnulență, care nu le lasă în minte 
decât o singură ideiă, anume, că nu trebue 
să-și părăsescă postul. Aceste stări sufle
tesc! se află tote în „Amintirile dela Sevas
topol" și în „Răsboiîl și Pace".

NECROLOG. loan Marin, paroch ro
mân gr. or. în Orisbav, după scurte sufe
rințe, împărtășit cu s-tele Taine, și-a dat 
nobilul său suflet în manile Creatorului 
Miercuri în 9 (2U Februarie a. o. la orele 
8 săra, îu etate de 46 ani și în al 23-lea 
au al preoției și fericit’ei suie căsătorii. Des
pre acesta durerosă perdere îucunosciințăm 
pe tote rudeniile, amicii și cunoscuții.

Rămășițele pământesol ale răposatului 
în Domnul se vor ridica din casa propriă 
și se vor depune spre veclnică odihuă în 
cimiteriul bisericei române gr. or. din Cris- 
bav Sâmbătă îu 24 Februarie v. orele 10 
înainte de ame<jl.

Fie-i țărîna ușoră!
Crisbav, 10 Februarie v. 1900.
Maria Marin n. Popoviciîl, ca soțiă. 

Ion Marin, o* fiu, George învățător, Nicoiae 
învățător, Vasile Marian cantor, ca frați. 
Paraschiva Tulbure, născ. Marin ca soră. 
Sofronie P. Popoviciu, director peus. loan 
Tulbure preot, I6n Vătășan preot, cei cuin- 
națl. Teodora P. Popoviclîi, AnicaVătășan 
Maria Rujan, Maria Duța, Elena Bogdan, 
ca cumnate.

ULTIME SCIRL
Viena, 21 Febr. Se crede, că 

Cehii vor face brășl obatrucținne.
Bucurescî, 21 Februarie. In co- 

misiunea budgetară a camerei E. 
Costinescu a propus a-se concedia un 
întreg corp de armată pentru mo
tive de economii budgetare. Comi- 
siunea a admis tot pentru aceste 
motive se se dea concedii trei luni 
pe an, pe serii, la tote trupele per
manente.

BucurescT, 21 Februarie. Toți 
membrii comitetului secret revoluțio
nar al Bulgarilor, câți se află aici, 
vor fi espulsați.

Bruxella, 21 Februarie. In urma 
situațiunei schimbate pe câmpul de 
luptă, consiliul de resboifi. al Burilor a 
decis, să sisteze asediarea Ladismitli-ului 
și se se retragă din Natal. A mai de
cis retragerea tuturor forțelor la gra
nița transvaaliană. Retragerea s’a în
tâmplat deja.

Londra, 21 Februarie. Speranțele 
într’un succes engles sunt mari. Burii 
sunt considerați ca bătuți pe întrbga 
liniă și se aștâptă grabnicul sfîrșit 
al resboiului.

Pretoria. 21 Febr. Scirea despre 
liberarea Ladysmithului încă nu s’a 
adeverit.

O a iii fciN SC. ■
Pasteur și primul său pacient. 

Era prin anul 1885, când invențiuuea ma
relui bărbat Pasteur de a vindeca turbarea 
prin vaccinare se presenta oa un luoru cu 
totul nou. Iu acel an s’a întâmplat, [oă un 
păstor cu numele Jean Baptiste Iupille din 
comuna Viller Farlay (Francia) a fost muș
cat de un câne turbat. Lucrai s’a petrecut 
astfel: păstorul Jupille era pe oâmp cu oile 
și tot pe acolo erau o mulțime de copii, 
oari se jucau pe câmp. De-odată vede, că 
un câne turbat se aruncă asupra copiilor. 
Copii, țipând și plângând, alergară în tote 
părțile dinaintea cânelui. Jupille vădu pe
ricolul și cum din întâmplare avea în mână 
un ebiciu, se repefli asupra oânelui și, după 
o luptă mai lungă, îi sucese a-1 lega și a-i 
efârma capul cu călcâiul. O mână a sa 
însă era cu totul sfâșiată, dâr se mângâia 
cu aceea, că a scăpat copiii din gura câne
lui turbat. Din norocire primarul acelei 
comune tocmai 'aucji cu oâte-v* dile mai 
înainte despre invențiunea lui Pasteur. Pri
marul numai decât telegrafâ la Paris des
pre oele întâmplate. Pasteur dispuse să se 
trimită la Paris Jupille. Aoasta a fost apoi 
primul între cei vaccinați ou serum contra 
turbărei și vindecat. Păstorul Jupille după 
ce s’a însănătoșat a fost primit de Pasteur 
ca îngrijitor în noul seu institut, unde a 
rămas pănă 1* mdrte. In fața institutului 
„Pasteur" e așecRtă statua păstorului’Jupille 
ca aducere aminte, că el a fost primul pa
cient al nouei invențiunl datorite marelui 
învățat Pasteur mort în luna lui Septemvra 
1895).

Scrisorea unui ofițer engles de 
pe câmpul de luptă. Fiiul unui Engles, 
ce trăesce în Viena, a scris tatălui său o 
o epistolă din lagerul lui Gatacre, în care 
spune îutre altele: Ni-am transformat re
gimentul (Derbyshire) în infanteria călă- 
reță, căci altfel nu ne putem măsura cu 
Burii. Burii împușcă asupra nostră pănă 
oând ajungem la 300 yarde depărtare de 
posițiunea lor, apoi se urcă pe cai și pănă 
când ocupăm noi posiția lor, ei dispar la 
moment, ca și când n’ar fi fost aoolo. Burii 
de altmintrelea se mișcă, estraordinar de 
repede, nu așa ca noi, cari suntem binișor 
îngreunați. Soldații noștri sunt sdravenl 
băoțl și n’au alt dor, decât să dea odată 
ochi cu iuimioul. Hei, dâcă ni-ar succede 
odată acesta, li-am arăta noi ce soim, der 
îți spun, că Burii numai atunci pușcă, când 
sunt acoperițl. Noi, ofițerii, avem aceeași 
uniformă ca și soldații de rând. Serviciul 
nostru este obositor, însă schimbăm alter
nativ paza, și când suntem liberi, jucăm 
footbal. Victualiile le căpătăm ieftin dela 
Olandesl...
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„Dela Tipografia A. Mureșianu11 
din EBrasov,

se pot procura următorele cărți:
Scrieri istorice.

Din oartea d-lui Axentie Severn, vete
ranul nostru luptător dela 1848, întitulată 
„Răspuns la cartea negrău, cu un bogat 
adaus despre arderea Aiudului, se mai pot 
căpăta esemplare cu prețul de 1 fl. -ț- 5 cr. 
porto.

Memorii din 1848 — 49 de regre
tatul Vasilie Moldovan, fost prefect al Legiu- 
nei III în 1849—49. Istorisirile cuprinse în 
aoâstă carte sunt de cel mai mare interes 
istoric și național, sunt scrise într’o limbă 
ușoră și plăoută. Prețul 50 cr. (cu posta 
55 cr.)

„Povestea unei corone de oțel*, 
opul mult dorit și așteptat al d-nului G. 
Coșbuc, a apărut în editura librăriei C. 
Sfetea din Bucuresci și costă un leu și 50 
banî. E scrisă și acâstă carte la înțelesul 
tuturor și este atât de interesantă, încât 
cine o ia în mâuă, nu se mai pote des
părți de ea. In istoria acâsta ni-se arată 
oglinda viuă a faptelor mărețe, prin cari a 
trecut România pănă a ajuns la indepen
dență, Scenele ce se descriu din râsboiul 
pentru neatârnare, sunt la culme mișcătore 
și însuflețitore. Cartea e provădută cu nu
mărase portrete și ilustrațiunî. Ea stă în 
legătură cu „ RAsboiul nostru pentru neatârnare 
scris tot de d-1 Gt. Gosbuc, așa că cine și-a 
procurat pe acesta trebue se și procure și 
„Pvoestca unei cortine de oțelu. Sperăm, că 
fruntașii noștri, înțelegând importanța aces
tor scrieri, vor stărui din răsputeri a-le 
răspândi cât mai mult în popor. Se pot 
procura ambela cărți dela „Tipografia A. 
Mureșianu din Brașov“. „Răsboiul nostru 
pentru neatârnare“ coștă 50 cr. (cu posta 
55 cr.), „Povestea unei Corone de oțe!u 
75 cr. (cu posta 80 cr.)

Pin istoria lumii, „tălmăcită de 
preotul Constantin Morariu din cartea nem- 
țescă a D-rului Th. B. Weltar și întocmită 
pentru folosul poporului român din Buco 
vinau, a apărut în editura „Deșteptării" 
din Cernăuți: partea a doua. Ea este scrisă 
tot atât de bine și de ușor, ca și partea 
întâiîi, oare a avut și la noi mare trecere 
mai ales printre popor. Prețul 50 cr. (plus 
5 or. porto.) — Cu același preț se mai pot 
căpăta dela Tipografia „A. Mureșianu“ și 
esemplare din partea întâii!, adăugând și 
pentru acâsta 5 cr. porto.

Zarandul și munții apuseni ai 
Transilvaniei, descriere deSilvestru Mol
dovan. Cu 9 ilustrațiuni și o schiță. E o 
carte tot atât de prețiosă și rară în felul 
seu, ca și cea dintâiti. Recomandăm și acâstă 
carte pentru bibliotecile poporale, cum și 
pentru toți Românii, cari vor să-și cunoscă 
țâra și nâmul lor. Prețul 1 fl. (cu posta 1 
fl. 5 cr).

„Pintea, Vite&ul“, tradițiuui, le
gende și schițe istorice, de loan Pop-Re- 
teganul. Cea mai completă scriere despre 
eroul Pintea. In ea se cuprind forte inte
resante tradițiuni și istorisiri din tote păr
țile, pe unde a umblat Pintea. Prețul 20 
cr. (cu posta 23 cr.)

„Țera n6strău. Descrierea părților 
Ardealului dela Mur^ș spre miaflă-diși valea 
Mureșului, de Silvestru Moldovan, — e o 
scriere unică în felul său, atit de călduros 
aprețiată de întrâga diaristică română. Cu 
deosebire din bibliotecile poporale ea n’&r 
trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu posta 
1 fl. 10 cr).

„Românul in sat și la oste* 
Acesta este ritlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 loan Pop Beteganul, cunoscutul și me
ritatul nostru scriitor poporal, a dat lite
raturii române. Prețul 10 cr., cu posta 
13 or.

QĂLINDARUL PLUGARULUI
pe anul vised 1900.

se afflă de veudare Ba*
Tipografia A. Mureșianu din Brașov.

Acest Călindar au intrat în anul 
VlII-lea, format mare, și conține por
tretul forte bine reușit al lui Avram 
lancu. Urmbză apoi cronologia anu
lui 1900, regentul anului, începutul 
anutimpurilor, sărbătorile și alte (ple 
schimbătore, calculul sărbătorilor mai 
mari, posturile deslegarea postului 
etc. După cele 12 luni, urmbză 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 resboiului

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 higie
nică și economică: Un dușman 
al omului (rachiul); Ce se facă pă
rinții, ca se-și ferescă copiii de or- 
biă; Cum se 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). Venele- 
torii primesc rabatul cuvenit.

SIufsuI 6a baaB®sa dâra Viesia.
Din 21 Februarie 1900.

âenta ung. de aur 4% ....
Ssnta de oordne ung. 4%- • • ■ 
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2%.
Impr. căii. fer. uDg. în argint 100.25
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rural-, ungare 4% .... 
Bonuri rurale croate-slavone , . •
împr. ung. cu premii .
Losuri pentru reg. Tisei și Se, 
Renta de argint austr. . .
Renta de hârtie austr. . .
Renta de aur austr. . . .
Losuri din 1860.....................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 
ÎMapoleondori .... 
Măroi imperiale germane 
London vista . • . .
Paris vista ....
Rente de corone austr. 4% » ■
clots italiene...............................

Cursul peetei

98 60
94.10

100.60

99.40
99.30
94.— 

. 162.50
. 141.25

99.70
99.65
98.80

137.—
126.25
186.50 
235.70

19 29 
. .. 118.22 y2 
. . 242.50

. . . 96.25
99.65
89.80

» • <

ghedin

Din 22 Februarie 1900.
Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump,
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5IJ/n

18.90 Vând.
18.70 Vând.
19.08 Vând.
11.20 Vâna.
2.S4 Vând.

118.— Vând. 
21 40 Vând.
101.— Vând,

18.96
18.75
19.14
11.30

101.50

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Nr. 2226-1900.

PUBLIC AȚ1UNE.
Sa închiriază următorele obiecte 

orășenesc! pe cale de oferte și anume : 
«) Pe durata din 29 Septembrie 

a. c. pănă în Septembrie 1906 :
1) Locuința în casa orășenescă, 

șirul inului 35, cu 12 odăf, bucătă
rie, cămară, șopron de lemne și pod.

2) Locuința biutarului cu lucră- 
tbrea, strada măcelarilor 7.

3) Hanul „La CoronăM, strada 
vămei.

4) Berăria orășenescă, strada porții.
5) Casa orășenescă, prundul ro

zelor Nr. 3.
6) Casa orășenbscă, strada spita

lului (templul israelitic).
7) Casa orășenbscă strada spita

lului Nr. 69.
8) Cafeneua de pe promenadă.
9) Etablismentul de înotat și scalda,
10) Cârciuma din ștejeriș.
11) Cârciuma dela podul Bârsei.
12) Prăvălia de sub podul bătn- 

șilor 9 (acum Stângei & Zekeli).
V) Pe durata din 30 Aprilie 1900 

pănă la 29 Septembre 1906.
Chișc.ul de pe promenadă dim

preună cu o parte din promenada 
dinaintea acestui chioșc pentru pu
nerea meselor.

c) Pe durata din 1 Ianuarie 1901 
pănă în 29 Septembre 1906.

Cârciuma de pe locul tergului de 
vite (obor).

Pertractarea de oferte va avea

loc în 15 Mart's 1900 ÎDainte de 
prâncf la 10 bre în oficiul orășenesc 
economic, unde au de a se așterne 
pănă la amintita or ă ofertele scrip- 
turisiice, sigilate și provedute cu 
un vadiu de 10% din chiria anuală 
oferată.

Oondițiunile de oferte și acele 
contractuale se pot în decursul bre-

lor de birou înainte de prâncț 
examina în oficiul orășenesc eco
nomic pănă în diua pertractărei de 
oferte.

Ofertele mai târziu așternute său 
acele necorespundâtbre condițiunilor 
de oferte nu se iau în considerație.

Brașoov, 14 Februarie 1900
Magistratul orășenesc.

8z. 9109-1899. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassbi kir. tbrvbuyszbk, mint telekkbnyvi hatbsâg, kozhirre teszi, 

hogy Parsimonia takarbk bs hitelintezet rbszveny-târsulat torcsvâri ve- 
grehajtâtbnak Ungur A. loan bs 2 târsa elleni 90 frt. irănti, es Clo- 
coțân N. George vbgrehajtast szenvedb elleni 90 frt. tbke kbveteles bs 
jârulekai iiâuti vegrehajtâsi ugybben a brassbi kir. tbrvenyszek (a zer- 
nesti kir. jârâsbirosâg) teriileten levb 6 Tohân hatârân fekvb. es pedig 
a 3216—1899 tksz. vbgzbs alapjân. Az 1264 sztjkvben A f 30, 31 bzss. 
alatt Ungur I. Alexandru es neje Radu Maria adbsok neven felvett 
egbsz fekvokre 172 frt. az 1697 sztjkvben 349 es 350 hzsz alatt, Mi- 
tarea Nikulae luon adbs es az 6 tulajdonos târsai neven felvett tehât 
az egbsz fekvokre a v. t. 156 § a) ponțja ertelmbben bs a O/l alatt 
Mitarca Anna szul: Bojta javâra Mitarca Nikulae luon bs neje Ungur 
Ludovica jutalekâra bekeblezett elekhossziglani haszoaelvezeti jog brin- 
tetlen hagyâBâval 160 frt. a 3513 —1899 tkvi sz. vegzes folytân: Clo- 
coțân N. Ceorge tartozâsa miatt: az 6-Tohâni 1701 szțjkben 286/2, 
287/2, 288/2, 289/2, 290/2, 291/2 hrsz. a foglalt birtoktestre 175 frt az 
1872/2. bs 1950 hrsz. birtoktestre 15 frt. a 2603 a hrsz. birtoktestre 
6 frt, a 2826 bs 2827 hrsz birtoktestre 28 frt. a 4433/2 hrsz. birtok
testre 8 frt. a 4990c/l hrsz birtoktestre 3 frt. az 5487 hrsz birtoktestre 
47 frt. a 6266a/2 es 6266 hrsz birtoktestre 16 frt. a 6714 hrsz birtok
testre 10 frt. a 8303/2 hrsz fekvore 4 frt. kikiâltâsi ârban az ezen te- 
lekjegvzbkonyvben C 1 bs C. 2 alatt Clocoțân Nikulae (alui luon) es 
neje Marc Salomia javâra bekeblezett elethosz sziglaui haszon elvezeti 
jog brintetlen hagyâsâval az ârverbst elrendelte, es hogy a fennebb 
megjelblt ingatlanok az 1900 evi Aprilis ho 17-ik napjăn delelott 9 orakor 
megtartando nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron albi is 
eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10%-,Kt 
kbszpbnzben, vagy az 1881 bvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyamma 1 
szâmitott es az 1881. evi november hb 1-bn 3333. sz. alatt kelt i°az- 
sâgâgyminiszteri rendelet 8-ik §-ban kijelblt bvadekkepes ertbkpapirban 
a kikuldftt kezbhez letenni, avagy az 1881 : LX. tbrv. cz. 170-ik §-t=a 
ertelmeben e bânatpenznek a birbsâgnâl elbleges elhelyezeserbl kiâiii- 
tett szabă'y.-zc! i- elismervbnyt ătszolgâltatni.

Braasb, 1899. bvi november hb 11-ân.
A kir. tbrvenyszek mint telekonyvi hatosâg.

, Dr. GRUNFELD.
e. birb.

8
tAlD

A. Moreșiairw
SSrașov, Ternul SmaHwi 1W. 3®.

Acest stabiliment este prove^ut cu cele m^i

cS

7%

<

© bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot >2? 
felul de caractere de litere din cele mai moderne jg 

O est® pus în posițiune de a pute esecuta ori-ce Q, 
U)) comande cu promptitudine și acurateță, precum:^
O IMPRIMATE ARTISTICE

ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.CcA ----- -
CiRȚÎ DE SCIINȚĂ, 

cC) LITERATURĂ ȘI DIDACTICE
—-

STA.TTTTE.

FOI PERIODICE.
G^X _____

BILETE DE VISITĂ
< DIFERITE FORMATE,

p PROQRAME_ELEGANTE. 
® BILETE DE lOMfflĂ Șl DE NUNTĂ 
Bdupă dorință și în colori.

& tipografiei, Brașov 
giul I, cătră stradă.

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru fote speciile de serviciuri.

Compturi, Adrese,
Circulare, Scrisori.

(Sou/ve/sle^ in lolă mâirnwa-

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREȚURI-CURENTE ȘI DIVERSE
BILETE DE INMORMENTARI. 
se primesc în biuroul
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Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- 

— Prețurile moderate. — Co- 
mandele din afară rugăm a le adresa la 

H Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovl

<>

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


