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Obstrucțiune fără sferșit.
In decursul cjilei de erî, Dumi

necă, ministru-președinte austriac 
Koerber, avea se raporteze împăra
tului asupra mersului conferenței de 
înțelegere și a desvoltării, ce a luat’o 
situațiunea parlamentară în primele 
două ședințe ale „Reichsrath“-ului. 
De aceea Koerber a plecat, precum 
se anunță, deja de Sâmbătă sera la 
Budapesta.

Nimic îmbucurător n’a putut să 
raporteze primul consilier al Majes- 
tății Sale despre mersul lucrurilor 
în Austria. Conferența de înțelegere 
n’a isprăvit nimic pănă acum și 
ceea ce ar fi putut pdte să ispră- 
vesca, a tost zădărnicit prin noua 
aparițiune pe plan a obstrucțiunei 
Cehilor.

Dăr nu numai oposiția estremă 
a Cehilor, ci și purtarea grupului 
socialiștilor și al Germanilor radi
cali ai lui Schonerer-Wolf au pro
vocat în ședința de Vineri a came
rei deputaților nisce scene turbu
lente, cari au pus pe griji pe cei 
dela cârmă, și ’i face se se tămă, 
că și fără obstrucțiunea cehică ar 
pute să fiă împiedecată activitatea 
liniștită a parlamentului.

Situațiunea parlamentară se arată 
deci, deja după două ședințe, cât se 
păte de nefavorabilă și atitudinea 
vorbitorilor cehi în desbaterea asupra 
legii recrutării, prin faptul că au 
tras în disensiune și persona monar- 
chului, desigur că nu păte contribui, 
decât la înrăutățirea ei. Firesce, că 
Schonerianii, ca,rl au felicitat pe Cehi, 
că au început erăși obstrucțiunea și 
între aplausele acestora au promis, 
că vor sprijini obstrucțiunea lor, s’au 
străduit de-a emula cu ei și de a-i 
întrece chiar. S’a vorbit și de ces- 
tiunea „Zde“ și s’a vorbit într’un 
ton, care a dovedit, că amărăciunea 
Cehilor a ajuns la culme. Vicepreșe
dintele Lupul, care a presidat acăsta 
ședință turbulentă, a avut o grea 
posițiă vefiendu-se constrîns a pro
testa de repețite-orl contra aducerei 
în discusiune a corănei. La interve- 
nirea sa însă unul din vorbitorii cehi 
(Dolezal) a esclamat: „Nici un fel 
de amenințare, de ar veni chiar dela 
locul cel mai înalt, nu ne va în frica 
de a cere erăși și ărășl ceea-ce ni-se 
cuvine după dreptul nostru“.

Unii cred încă, că obstrucțiunea 
cehică se va pută cumva îmblânzi ; 
ei 4*0) că Cehii au marcat numai 
de-ocamdată obstrucțiunea lor spre a 
lăsa încă timp guvernului să ia mă
suri în favorul lor, mulcomindu-i. 
Acăsta însă nu se va pute decât 
numai prin reintroducerea limbei ofi
ciale cehice, care era garantată în 
ordonanțele desființate.

De va avă cabinetul Koerber 
curagiul să prevină astfel periculului 
parlamentar, riscând a-și ațîța în 
contra-i pe Germani, este o mare 
întrebare. Probabil, că d-1 Koerber 
sperăză într’o apropiată desbinare a 
dreptei prin aceea, că Polonii în 
cea mai mare parte ar fi câștigați 
pentru a combate obstrucțiunea Ce
hilor. In adevăr, că clubul polon a 

luat o hotărîre, care dă nutrement 
unor astfel de speranțe.

Nu credem însă nici în cașul 
acesta în posibilitatea de a-se resta
bili liniștea în parlament. Acăsta se 
va pută, credem, numai prin satisfa
cerea postulatului Cehilor.

Ce perspective se deschid în 
asemeni împrejurări pentru viitărea 
desvoltare a lucrurilor și pentru ra
porturile și pactul cu Ungaria, e de 
prisos <_a mai arăta. Ele sunt cele 
mai triste. Ba constituționalismul 
însu-și este amenințat în Austria și 
păte că disolvându-se parlamentul, 
Austria multă vreme nu-1 va mai 
vedă reîntrunit.

Ce ar urma atunci, după o nouă 
sistare a constituției austriaco, nici 
că se pote prevedă. In tot cașul dua
lismul și instituțiunile lui nu vor eși 
nicidecum întărite din acăsta învăl- 
mășălă și nu numai raporturile eco
nomice cu Ungaria, ci și situațiunea 
politică interioră în genere, va fi 
adenc sguduită și pote că atunci va 
fi creată starea priinciosă și pentru 
punerea din nou în lucrare a planu
rilor federaliste.

Suprematiștii unguri au deci 
motive de-ajuns de-a fi forte îngri- 
jațl față cu acăstă stare de lucruri 
în Austria.

Memorandul Sinodului din Blașiu.
Se scie, că tocmai înainte de 

închiderea congresului catolic din 
Budapesta s’a făcut amintire și de 
cunoscutul memorand-protest al Si
nodului din Blașitt în contra unel
tirilor comisiunei de 27 a acestui 
coDgres. Despre sărtea, ce va avă o 
eventual acest protest, „Magyarorszăg“ 
dela 24 Febr., pe basa informațiu- 
nilor, ce pretinde a-le ave, publică 
următărele, asupra cărora atragem 
atențiunea cetitorilor, reținendu-ne 
deocamdată dela ori-ce critică:

„Memorandul, pe oare Sinodul me- 
tropoliei dela Blașiti l’a înaintat con
gresului autonomie catolio, conține — 
cjice amintita foiă ungurâscă — „astfel 
de pretensiuni, cari intereseză deaprope 
și cestiunea de naționalitate, ce atât 
de mult se ventileză acum. Greco-ca- 
tolicii de naționalitatea valahă pretind 
adecă ,un organism autonomio deosebit, 
întocmai ca și bisericele ortodoxe gr. or. 
valahă și sârbă; tot-odată protestâză contra 
oontopirei în autonomia bisericei oatolioe 
din Ungaria.

„Corul episoopeso catolic înoă în con
ferența sa de astă-tomnă a respins recri
minările dela Blașiîi, âr oongresul auto
nomie catolic nici nu le-a luat la cunos- 
cință.

„După cum se raportâză din isvor 
bine informat, un politician valach cu sen
timente patriotice a voit să întrevină la 
guvern în favorul memorandului dela Blașih, 
dăr a primit un răspuns, care într’un mod 
mai pe sus de ori-ce îndoială a pus capăt 
aspirațiunilor, după cari biserica catolică 
din Ungaria vor s’o organiseze după națio
nalități.

„Comisiunea de 27 a congresului au
tonomie catolic, înaintea căreia șe află aoel 
memorand, a luat aoeeașl posițiă față cu 

el și, precum aucfim, ou provocare la con
topirea patrioticilor greco-oatoliol ruteni în 
autonomia oatolică maghiară unitară, va 
respinge postulatele memorandului, cari 
tind la o adevărată exteritoriare pentru 
catolicii valahi.

„Interesantă este în privința acăsta 
și deolarațiunea unuia dintre episoopi, după 
care Papa de vreme ce a aprobat în prin
cipiu autonomia catolică comună maghiară 
și nu peste mult timp organismul, ce se 
va crea, va fi sancționat din partea S-lui 
Scaun dela Roma, nu va scăte din acăsta 
pe greco-catolicii valahi, precum nu-i va 
soăte nici regele încoronat maghiari.

0 ședință a „Reichsrath“-ului.
Ședința dela23 Februarie n. a „Reichs- 

rath“-ului a fost una dintre cele mai fur- 
tunose. Ea ne reamintesce ședințele de pe 
timpul obstrucțiunei Germanilor, când fur
tunile și scandalurile în parlamentul aus
triac erau la ordinea cjilei. Etă ce s’a în
tâmplat :

După-ce președintele Puchs a desohis 
ședința, deputatul ceh Stranski a propus să 
se desbată mai întâii! asupra propunerii de 
urgență și numai după aoeea să se desbată 
proiectul de lege privitor la recruți. S’a 
cerut votare nominală și președintele a fost 
silit a dispune votarea. O parte dintre Scho- 
nerianl, social-democrații și o parte a anti- 
semiților au votat ou Cehii, însă aceștia au 
rămas totuși în minoritate. In decursul vo
tării s’au întâmplat scandale.

Când se făcea votarea și s’a cetit nu
mele lui Noske, Schneider strigă: Unde e 
Noske? înainte s’a plâns, ăr acum nu-i 
aici. — Cetindu-se numele lui Wrabetz, 
Bielohlavek striga: Unde e Wrabetz? Unde 
e marele domn, care mai înainte a sbierat 
atâta. (Cântând): Wrabetz, Wrabetz, nu-i 
aici Wrabetz! (Noske și Wrabetz adecă 
protestaseră, că ședința a fost deschisă c’o 
oră mai târdiu, în care timp o parte a de
putaților se aflau la ședința dietei provin
ciale. Cu acea ooasiă Bielohlavek di e: S’a 
deschis casa nebunilor).

Intr’aceea Noske întră în sală și flise, 
că Wrabetz e în buffet; apoi încercă' să 
clarifice atitudinea acestuia. Ședința, dise, 
n’a fost deschisă la timp și „Reichsrathu-ul 
e luat întru nimic. Despre acăsta trebue să 
fac arătare.

Strobach: Erăși denunți ? — Gregorig: 
Jidanul Noske ărășl infameză. înșelător 1 — 
Noske: Rog pe d-1 președinte să facă a-se 
răspunde interpelației mele. — Loser : Căci 
așa voesc Jidanii lui din Salzgries,

Intră și Wrabetz în sală și se întâmplă 
ărășl un schimb de vorbe vătămătore. Kro- 
nawetter întrăbă pe președinte, dăcă e aple
cat a convoca ședința parlamentului când 
dieta provincială nu ține ședință ?

Steiner năgă, că ar fi o vătămare a 
constituției, dăcă amândouă corporațiunile 
ar ține ședințe de-o’dată. „De ani de cpe 
suntem împreună și nu lucrăm nimic pe 
înșelători notoriei ai poporului, ca d-v6stră, 
ar trebui să vă alungăm în infern*.

Camera trece după acăsta la ordinea 
dilei, desbaterea asupra legii recruților. Cel 
dintâiîl ia cuvântul Tilrk, dăr nu pote vorbi. 
Gregorig strigă cătră Menger: Ești Jidov, 
Jidovii te plătesc! Țineți gura. — Tilrk 
vră ărășl să vorbăscă, dăr nu pote.— Wolff 
strigă: Acum vorbesoe Bielohlavek. Aștăptă 
pănă va isprăvi el. — SchOnerer: Când urlă 
Bielohlavek, noi trebue să tăcem.

Tilrk, în fine, îșl continuă vorbirea și 
spune, că monarchia sprijinesce pe Anglia 
în răsboiul actual. Acum, când toți amă
gesc cu pacea lumii, nici o putere europăna 
nu se mișcă, pentru a sprijini causa unui 
popor asuprit. (Fochler: Ba din potrivă, 
dăm oai unguresol Angliei). Oratorul spune 
mai departe, că se dau Angliei cai ungurescl 

și adauge, că la ordinul ministrului de răs- 
boiG, din magaziile militare din Briinn s’au 
pus la disposiția Angliei 2000 de șele. Apoi 
continuă : Domnitorul nostru e numit cel 
mai cavaler om. întreb dăr, lucru cavale- 
reso este a sprijini statul puternic jăfuitor și 
tâlhar (Anglia) contra unui mio popor, pe 
care tâlharul îl amenință cu stîrpire ? Aus
tria va da acuși și arme și soldați. Asta e 
în cel mai mare grad un lucru necava
leresc.

Președintele protestăză în contra es- 
presiunilor lui Turk și-1 îndrumă la ordine.

Doltzall recunosce, că în actualele 
împrejurări este nevoiă de militarism. Unui 
guvern, care este aplecat a eseroita drep
tatea față ou tote popărele, îi votăză mij- 
locele de apărare; între miniștrii de față 
însă sunt de aceia, cari odată au comis 
grave nedreptăți contra poporului cehie, 
partida lui va face dăr totul, ca acest gu
vern să cadă. Se ocupă apoi cu afacerea 
„Zdri și se plânge, că limba cehică e per
secutată în armată. Poporul cehio e forțat 
să lupte din tăte puterile pentru dreptu
rile lui.

Vorbesce ministrul „landwehri-ului 
Welsersheimb luând în apărare armata, care 
e chemată a apăra imperiul contra inimi
cilor esternl și a oelor interni, oarl sunt și 
mai periculoși (Mare sgomot. Voci : Cine 
sunt aceștia?)... Inimicii interni sunt aceia, 
cari prin agitațiuni și esoese împiedecă lu
crarea parlamentului. Vorbesoe de afacerea 
„Zde* și dice, că este o necesitate ardentă 
a-se susține disciplina în armată. Soldații 
au fost tentați la revoltă și nesupunere, 
asta trebuia pedepsită.

A mai vorbit ministrul de agricultură 
Giovanelli în afaoerea grevelor dela minele 
de cărbuni și a făcut nisce declarații, oarl 
au iritat mult pe deputății socialiști, cari 
au strigat: Jos cu acest ministru! Totul 
trebue acum să se sfarme în bucăți! Rușine 
pentru un astfel de ministru!

Slama propune închiderea discusiunei, 
ceea-ce a provooat un sgomot infernal. De
putății amenințau cu pumnii pe ministru. 
Intr’aceea se ridică președintele, cjise câte-va 
cuvinte neînțelese de nimeni, apoi părăsi 
sala. InaÎDte de a eși a declarat, că în
chide ședința și proxima ședință ova oon- 
voca în scris.

Renta în Senatul român.
(Ședința dela 10 Febr. v.).

S’a votat în fine proiectul‘-de^ lege 
pentru capitalisarea rentei bisericei și șc6- 
lelor române din Brașov și de Senatul ro
mân, însă nu fără de a-i premerge o dis
cusiune destul de înfocată, ca reflecs al 
celei și mai înfocate din cameră.

Și în Senat oel dintâiîl vorbitor a fost 
din sînul oposiției liberale și s’a ridicat în 
contra proiectului de lege. Acest rol l’a în
deplinit

d-1 P. S. Aurelian, care a luat cu
vântul îndată după cetirea raportului de 
oătră d-1 Gr. Tocilescu. D-sa găsesce, că 
cestiunea rentei nu-i destul de lămurită. 
Guvernul ar fi trebuit să publice o carte 
verde, pentru-ca să se cunăscă mersul în
treg al negooiărilor diplomatice. Noi ne 
facem datoria. Noi aducem legea, dăr ce 
măsuri s’au luat, ca și guvernul unguresc 
să-și îndeplinăsoă datoria? — Vorbitorul 
esaminăză apoi partea politică a oestiunei. 
Regretă obstrucțiunea, oe s’a făcut de că
tră oposițiunea de tăte nuanțele fostului 
guvern Sturdza pe tema oestiunei rentei 
șcălelor din Brașov. Credea, că odată răs
turnat guvernul Sturdza, acusațiunile ne
drepte formulate în contra lui nu se vor 
mai reedita; dăr s’a înșelat.

Rău a făcut d-1 Sturdza, că s’a re
tras dela guvern asupra oestiunei naționale ; 
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eu, fiice oratorul, n’așl fi făcut ca densul, 
îndată ce au venit la guvern, am întrebat 
pe conservatori: ce-i cu trădarea ? Au tbte 
pe mână, să ne spună ce este.

D-l Aurelian face apoi istoricul drep
turilor bisericei Sf. Nicolae din Brașov la 
rentă. Guvernele române au plătit’o, pen- 
tru-că era 0 rentă, Ar nu o subvenținne de 
stat. La 1896 guvernul Sturdza, temându- 
se ca nu cum-va să fia închise școlele, a 
întrat în tratări pe cale diplomatică. Ce
tesce nota, oe a adresat’o d-l Sturdza ba
ronului d’Aehrenthal și dice, că soluțiunea 
propusă de d-l Sturdza, ca renta să se dea 
la mâna Metropolitului din Sibiiu, era mai 
bună. Spune, că Szell, primul ministru 
maghiar, a declarat, că guvernul român 
șl-a luat angajamentul în scris, ca să nu 
mai dea nimic șeoielor de peste munți. Să 
ni-o spună guvernul dâcă este așa. Renta 
trebuia să se capitaliseze în mânaadminis- 
trațiunei bisericei. Felicită pe d-l Sturdza 
pentru soluțiunea propusă.

D-l M. Cornea: E ourios, un minis
tru suprimă renta (Sturdza), altul o plă- 
tesce (Aurelian) și ambii iau parte la ban
chete, în cari li-se ține unul și același toast. 
(Ilaritate generală.)

D. P. S. Aurelian: Ași vre să sciu 
dâcă d-vostră ați plătit renta.

D. I. Lahovari, ministru de esterne : 
Noi n’am servit’o, de aceea cerem credit, 
să o plătim.

D. Taclie Ion eseu, ministru de fi
nance: N’am servit’o fiind-că n’a cerut’o 
nimeni. Dâoă o cerea o plăteam.

D. M. Cornea: Der de ce nu întrebi 
d-le Aurelian pe d-l Stufdza pentru ce n’a 
plătit’o.

D. P. S. Aurelian declară, că d-s* 
a plătit renta, oăol convingerea îi este, că 
renta trebue servită, pentru-că statul ro
mân o datoresce, și fiind-că contestă gu
vernului unguresc dreptul de a se opune 
plății ei. Noi dăm, 4’ce, soolelor din Ma
cedonia subvențiunl și totuși guvernul oto
man nu se opune.

Oratorul termină prin a critioa partea 
finală a discursului d-lui Take Ionescu din 
cameră și spune, că regretă, oă acesta, ea 
ministru „s’a făcut oălăul moral al politicei 
naționale a d-lui Sturdza..."

Ședința se suspendâză câte-va minute 
și la redeschidere i-a cuvântul

D-l I. Lahovari, ministrul afacerilor 
streine: S’a plâns d-l Aurelian de întunere- 
cul, ce învălue acâstă afacere și a cerut să 
publicăm o carte verde. Mi-e târnă, că vă- 
dând dosarul o să fie tare decepționat. II 
am aici, etă-1, e forte mio. E întâii! o notă 
a d-lui Sturdza cătră baronul d’Aerenthal, 
prin care se plânge de interpelarea ce i-a 
adresat’o în Cameră în Aprilie d-l Take 
Ionescu. Al doilea dooument este o notă 
a d-lui Sturdza și al treilea e nota d-lui 
Sturdza din Noemvre 1898, pe care d-sa a 
publicat’o în tote fiiarele. Deși obiceiul este, 
ca actele diplomatice să rămână seorete, 
său când se publică o carte verde să se 
publice de guvern, vedem persone, care 
nu mai ooupă nici o funcțiune în Stat, pu
blicând un fel de carte verde particulară. 
Etă moravurile, d-lor.

Mai este în dosar și nota d-lui mar
chiz Palavicini din 12 August 1899 și 
răspunsul meu din aceeași fii. Aoesta este 
tot dosarul și-l pun la disposiția d-nului 
Aurelian.

Cetesce nota d-lui marchis Pallavicini 
dela 12 August, apoi întrâbă: Unde vedeți 
în aceste condițiunl vre-o renegare a drep
turilor nostre și ale Eforiei ?

Nota-răspuns, ce eu i-am adresat d-lui 
marchis Pallavicini, mulțumesce pentru a- 
câstă resolvare, pentru care guvernul regal 
român și-a dat tdte silințele și arată bunele 
relațiunl între ambele State.

Etă, d-lor, oartea verde, pentru-ce era 
să o mai publicăm, să cheltuim parale cu 
tiparul ?

După relațiunile diplomatice, țara aoeea 
care face o cheltuială, are nevoe de un 
credit, aduce Gestiunea în parlament, cum 
am făout’o noi, er cealaltă, care n’are nevoe 
de nici o cheltuială, discută Gestiunea în 
parlament, cum se obielnuesce în țările cons

tituționale. Așa s’a făcut la Budapesta și 
parlamentul s’a declarat mulțumit.

Ne întrebați, ce garanțiă avem în 
schimb! Der bine, d-lor, trebue să n’avețl 
absolut nici o ideie de relațiunile diploma
tice, pentru a cere o garanțiă în cestiunl 
de aoestea. D-lor, când un stat cade reci
proc la o învoială cu un altul, nu se mai 
cere nici o garanțiă și învoiala este mai 
tare, decât un act legalisat de tribunal. 
(Aplause).

Soluțiunea d-lui Sturdza o fi bună, o 
fi frumosă, dâr n’are viață, și nu numai 
atât, dâr nici n’a putut să nască. D-vostră 
ați cerut maximul și dâoă noi am fi rămas 
intransigenți, cestiunea n’ar fi înaintat cu 
nici un pas. Și s’ar mai fi întâmplat și o 
nenorocire: șcâlele ar fi murit de anemia 
de lipsă de fonduri (Aplause).

Oratorul arată mai departe răspun
sul, ce l’a dat br. d’Aehrenthal d-lui 
Sturdza. Cetesce nota, în care se pune în 
vederea d-lui Sturdza, că statul ungar nu 
permite să se servâscă subvenții șeoielor 
din interiorul său de un stat vecin. Acest 
răspuns al statului vecin e forte categoric, 
că nu va permite plata. Dâr D. Sturdza 
refusase plata rentei cu trei ani înainte. 
Guvernul conservator a convins statul ve
cin, că e vorba de-o rentă și că școlele din 
Brașov primesc un vechio drept al lor. N’a 
renunțat dâr la nici un drept, ci a resol- 
vat cestiunea în mod norocit, asigurând 
esistența șcdlelor.

Nu e bine să s’arunce epitetul de tră
dător în fața străinilor, căci rușinea cade 
asupra neamului întreg. Vă voiO răspunde 
tot cu vorbele D-Vostre: „Nu judecați ea 
să nu fiți judecați!" Der cine, d le Aure
lian, a aruncat cuvântul de „trădare" de 
patru-orl la adresa guvernului de atunci 
și în deosebi la adresa aceluia, care nu 
mai este și eu, fiindu-i frate, trebue să răs
pund ?

D-l Ilariu Isvoi’anu: Mă rog în par
lament s’au pronunțat acele vorbe? (Mare 
ilaritate).

D-l Ioan Lahovari, wniaisfraî afaceri
lor streine: A! va să fiioă esistă două fe
luri de patriotism, unul în parlament, altul 
în afară. (Aplause).

In parlament d-l Sturdza a spus lui 
Alesandru Lahovari: Ești străin, ai sânge 
de străin, nu poți să fi ministru. (Aplause). 
Numai d-l Sturdza are sânge curat, numai 
d-sa pote să simtă românesce... Și aici 
Alesandru Lahovari i-a replicat: „Nu veți 
face ceea ce dicețî, veți face ceea oe ați 
mai făout, ceea-ce se chiamă souse". (A- 
plause. Ilaritate).

Și Alesandru Lahovari n’a mai trăit, 
a închis ochii înainte de a se vedâ răsbu- 
nat, să vadă cine-1 oalumnia, pe el, natură 
de elită, care îșl iubea atâta țâra și a fă
cut atâta pentru ea. (Aplause prelungite).

Ședința se ridică la orele 7 sera.
In ședința următore de Vineri, în care 

au mai vorbit d-nii Th. Văeărescu, Ilariu 
Isvoranu și ministrul Take Ionescu, Sena
tul a votat proiectul de lege pentru oapi- 
talisarea rentei șcdlelor din Brașov cu 57 
voturi, contra 4. Amănunte despre acâstă 
ședință în numărul de mâne.

Resboiul din Africa sudică.
Cronje more, der nu se dă.

In aceste scurte cuvinte se pote ca- 
racterisa situația eroicilor Buri în lupta de 
Marția trecută la muntele Paader.

După luptele de Duminecă 18, și Luni 
19 Februarie, în cari atât Englesii, cât și 
Burii au avut, precum seim, pierderi gro
zav de mari, a urmat fiiua de Marți 20 
Februarie, di pururea memorabilă pentru 
Buri. Deja de diminâța generalul Cronje a 
cerut dela Kitchener, care conducea trupele 
englese și comanda fooul în contra inimi
cului, să-i dea un armistițiu de 24 bre, ca 
eă-șl îngrope rnorții. Kitchener însă, — omul 
fără suflet și inimă, care în lupta dela Om- 
durman (Egipet) a învins pe derviși și spre 
mai marea batjocură a lăsat să se arunce 
în apa Nilului cadavrele morților, ba chiar 
și țărîna cu rămășițele pămentesol ale Ca- 

i lifului — i-a răspuns:

— Nu dau nici o clipă. Totă armata 
trebue să se predea.

Ceva mai târfiiu Cronje a vestit pe 
Kitchener, oă dâoă este atât de neuman, 
încât nu-i dă timp nici rnorții să și-’i în
grope, nu-i rămâne alta, deoât să se pre
dea. îngâmfatul Kitchener pleca în urma 
aoâsta spre lagărul bur, oa să se sfătuâsoă 
cu Cronje asupra condițiunilor de capitu
lare; înainte însă de a ajunge aiol, un orai- 
nic i-a eșit în oale declarându-i, că totul se 
basâză pe o neînțelegere, căci Cronje nu 
se dă, el e hotărît a se lupta pană la ultima 
suflare.

Lupta pe viață și mărie.

Pănă la amiadl, diua de Marți 20 1. 
c. a trecut în liniște. Era liniștea prece
dată de teribila furtună, ce avea să se des
carce. Sosi și Roberts în lagărul engles. 
Aprope 40,000 de EnglesI țineau strînșl în- 
tr’un cerc de fier pe cei abia 8000 de Buri, 
de pe muntele Paarde. Cătră amiafil coman
dantul engles provoca pe Cronje să se pre
dea, dâr fiind-că Cronje nici pănă după 
amiadl n’a răspuns la provocare, Foberts a 
decis să frângă cu tâte mijlocele resistența 
Burilor. A dat îndată ordin, ca bateriile 
18, 62 și 75, și alte 12 tunuri marine să 
opereze pe țărmul sudic al rîului la o de
părtare de 2000 yarde; âr pe țărmul nor
dic alte baterii și tunuri marine să bom
bardeze pe inimic. Urma acum o scenă 
grozavă. Tote tunurile englese deschiseră 
un foc infernal concentrat asupra unui te
ren de abia un chilometru pătrat. Ghiule
lele liddit făceau să se ridice nori de fum 
verfiiu, oare acoperise întrâgă alvia rîului, 
pe când șrapnelele esploatau de alungul 
țărmilor, săvârșind pustiiri grozave. „Burii 
— fiice un corespondent engles — au pier
dut sute de omeni. Dâr totul' fu înzadar. 
Resistența și eroismul Burilor era neîn
frânt. C’un admirabil dispreț al rnorții au 
susținut ei fooul, ba erau atât de mari în 
outezanța lor, încât mulțl eșiau din șanțuri 
și pușcau asupra tunurilor nâstre marine, 
cari nu erau departe, decât de o miie de 
yarde".

„Scriu aceste rânduri în tabără — 
continuă corespondentul — In jurul meu 
domnesce o liniște adâncă, după luptă, și 
toți dorm. Din partea rîului nu luminâză 
niol un foc, nu se aude nici un glas de 
om. îmi reamintesc evenimentele fiilei și în 
admirațiunea mea pentru soldații noștri 
cuprind și pe Buri, mai alee pe ei. In sor
tea lor văd ceva măreț și tragic tot-odată. 
Admir resistența neînfrântă a lui Cronje, 

i cu care duce înainte lupta fără speranțe 
de isbândă. N’am ce face, trebue se mă în
chin înaintea măreției acestui om“...

Continuarea luptelor.

Lupta de Marți a durat pănă sâra 
târdiu, și s’a continuat Miercuri (21 Febr.) 
diminâța. „Daily News* dice, oă Marți totă 
fiiua lagărul Burilor dela Paardeberg a ars.

Pe când în camera din Londra se 
cetea un raport desfigurat al lui Roberts 
despre eucoesele Englesilor, etă că eosesce 
acolo soirea, oă nu pote fi vorba despre 
predarea lui Cronje. Insu-șl Cronje a tele- 
grafat la Pretoria, că situaț'a în care se 
află îi inspiră îngrijiri mari, speră însă, că 
cu ajutorul lui Dumnefieu va scăpa. Cu
rând sosi altă soire lui „Slandard* în care 
se spunea, că Foberts este amenințat de un 
mare pericul, dedre-ce Burii îșl ooncen- 
trâză acum tote forțele în statul liber 
Oranje, și generalul bur De Wette a sosit 
cu 15,000 la Petrusberg, depărtare de 20 
mile de Coodoe.srand și 10 mile dela Paar
deberg. Foberts i-a eșit în oale, ca să-l îm
piedece pe De Wette a veni în ajutorul 
lui Cronje. Miercuri diminâța s’a și înce
put lupta între Roberts și De Wette, luptă 
ce a durat pănă sera târdiu.

Despre lupta acâsta „Koln. Zeitung* 
primesce din Londra următorea depeșă ou 
data de 23 1. o.: Starea londonesilor este 
aprope insuportabilă. Sunt într’o adevărată 
fierbințâlă și abia mai pot aștepta să ca
pete scire despre final sarea luptelor con
tra lui Cronje. După soirile sosite la minis- 
teriul engles de răsboiQ Kitchener și Fo
berts portă lupte grele cu armata lui De Wette. 

Joi trebuia să se decidă într’un fel. Resul- 
tatul e încă necunosout.

Care e adeverul ?

Piua de 24 Februarie a fost o d1 din 
cele mai agitate în capitala englesă. Posta 
dela amiadl adusese scirl favorabile Buri
lor, sâra la 6 dre însă agenția „Reuter" a 
răspândit o telegramă în totă Europa, care 
însemna un mare desastru pentru Buri, iltă 
telegrama, ce s’a dat la 24 1. o. din Londra:

Agenției „Beuter* i-se vestesce ou 
data de ieri din Durban, că tot mai mult 
se susține faima, că Ladysmiihul e liberai, 
că Cronje cu cei 8000 ai săi s’a predai și 
că dintre Buri 1700 parte au fost răniți, 
parte omorîțl. Printre răniți e și Cronje] 
rănit ar fi fost și Kitchener.

Față de soirea aoâsta, âtă ce se te- 
legrafâză din Bruxella ou data de 24 1. o.:

„Agenția transvaaliană de aici a pri
mit o telegramă din Pretoria, după care 
lui Cronje i-a succes să spargă cercul de ase
diu al Englesilor. Amănunte lipsesc".

Er lui „Berliner Tageblat* i-se tele- 
grafâză din Capstadt:

„Generalului Cronje i-a succes a înainta 
și a trece peste cordonul de asediu al Engle
silor și a-se uni cu trupele, ce i-au mers în 
ajutor*.

Alte telegrame încă anunță, că des
pre predarea lui Cronje nu pote fi vorba. 
„Times* primesce din Dordrecht soirea, că 
Burii sunt pe deplin siguri, că împreună 
cu trupele, ce soseso în ajutorul lui Cronje, 
vor fi curând în posiția de a lua ofensiva.

Buller a 4-a oră bătut.

Buller ârășl vorbesce. După-ce înainte 
cu câte-va fiile s’a lăudat, că bate pe Jou
bert de 1 face câlțl nu alta, âtă că tot el 
telegrafâză cu data de 22 1. c. la Londra, 
că într’o luptă ou Burii a pierdut 18 ofi
țeri. Câți soldați a pierdut nu pâte spune, 
dâr perderile sunt mari și lupta continuă încă. 
Intre cei grav răniți e și generalul Wynne. 
Buller în fine oonstată, oă înaintarea lui se 
isbesce de piedecl grozave. Burii ocupă 
posițiunl inespugnabile, din oarl nu pot fi 
isgonițl decât cu pierderi colosale.

Intr’aoeea „Times* primesce din Cap
stadt soirea următorea: „Cea mai nouă în
cercare a lui Buller de a libera Ladysmith-ul 
a fost zădărnicită. Buller a trecut acțl {22 
Febr.) cu intriga sa oștire îndărăt peste Tu- 
gela*.

Soirea acâsta e confirmată și printr’o 
telegramă, ce i-s’a trimis din Pretoria 
agenției „Reuter".

Va să clică Buller a pățit’o din nou. 
Supărarea la Londra e indescriptibilă.

SC1RLLE Dl LEI.
— 14 (26) Februare.

Taxa de naturalisare. Cambra ro- 
mână a votat un proiect de lege privitor 
la taxele diplomelor de naturalisare, prin 
care se înființâză o taxă de trei sute lei asu
pra diplomelor de naturalisare. Taxa de trei 
sute lei se va achita, după-ce legea de na
turalisare va fi votată de Adunările legiui- 
tore și înainte de promulgarea ei și publi
carea în „Monitorul Ofioial." Sunt scutiți 
de acâstă taxă : a) Străinii, cărora natura- 
lisarea de cetățeni români li-ar fi acordată 
ca o recompensă națională; b) Românii din 
țări străine, cari ar veni să se așede în 
România și a căror naționalitate, reounos- 
cându-se, s’ar admite la participarea drep
turilor de cetățeni români.

Pentru masa studenților dela șod- 
lele medii și superiore din Brașov au întrat 
următorele oontribuirl:

a) Dela d-l Gavriile Simedrea preot 
în Călean 4 cor., Vasilie Mereț, preot în 
Bod, 2 cor., I. Maximilian, preot în Stu- 
pinl 4 cor.

b) Pe lista Nr. 67 (colectant d-l G. 
Babeș, paroeh în Sohodol-Bran) cu totul 
23 COI*. 40 bani, și anume : George Babeș 
4 cor., Fondul bisericii nouă din Sohodol 
10 cor., Aron Hermeneanu 1 cor., Bucur 
Diea 2 cor., G. Ouișca 1 cor., 1. A. Puș- 
cariu 1 cor., Eleft. Babeș 40 bani, Ios. Du-
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descu 1 oor., I. I. Baciu 1 cor., Miron 
Moia 1 cor., Nicolae Lasou 1 cor.

c) D-na Susana D. Eremie (EpurenI) a dat 
20 lei, în loc de corână trecătore pe mor
mântul regretatului Virgil Popea.

— Esprimăm cele mai vii mulțumite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
șcălelor.

Inovațiuni Ia postă. In curând se 
vor introduce la tote poștele din orașele de 
pe teritoriul ungar nisce inovațiuni impor
tante. Vor fi autorisațl, adecă, din partea 
erarului și anumițl privați de-a putâ primi 
pachetele și sorisorile recomandate menite 
a-se espeda cu posta. Scrisorile cu bani 
însă și mandatele se vor putâ preda numai 
la postă. La anumite ore din di, trăsuri 
dela postă vor circula stradele și vor aduna 
pachetele și scrisorile recomandate de pe 
la locurile, unde au fost predate, fiind apoi 
duse direct la gară. Astfel de loourl pen
tru predarea scrisorilor și pachetelor vor fi 
la traficele de tutun și pe la prăvălii. In 
stradele mai frecuentate vor pute fi mai 
multe locuri de acestea pentru adunarea 
scrisorilor și pachetelor.

Guvernor! ai băncei austro-ungare. 
Foia oficială ungurâsoă a publioat auto
graful preaînalt prin oare Dr. Iuliu Kautz 
se absolvă la oererea propriă din postul de 
guvernor al bănoei austro-ungre, fiind nu
mit în looul său ca guvernor ministrul fără 
portofoliu Dr. Leon Bilinski pe terminul 
prevădut în statute. Vice-guvernorul Paul 
Madarassy din nou fu numit în aoest post, 
âr consilierul ministerial Horvath fu numit 
viceguvernor suplent al băncei.

Apele Dunării, cum spun raportele 
sosite la ministerul român de interne, au 
încetat de-a mai oresce. In schimb apele 
Prutului au inundat câmpiile de dincolo de 
orașul Galați, împiedecând ciroulația pe 
șosele.

Logodnă. D-l Dr. Alexiu 0. Bogdan 
din Lăpuș s’a logodit cu d-ra Octavia Ba- 
rițiu din Năsăud. — Sincerile nostre feli
citări 1

Adunarea generală a „Albinei“. 
In convocarea publicată în nr. trecut de 
Duminecă s’a cules greșit terminul adu
nării generale a „Albinei**. Ea se va ținâ 
nu în 21 Martie, ci 31 Martie st. n. anul 
curent, cum se pâte vedâ din convocarea, 
ce-o publicăm adl rectificată.

Reuniunea de cântări săsescă din 
Brașov (Mânnergesangverein), arangiază 
pe calele de MercurI îu 28 Februarie n. 
și Sâmbătă în 3 Martie n. 1900 în marea 
sală a casei de concerte o representațiune. 
Se va juca de cătră o societate de dile
tant! din sooietate piesa poporală națio
nală „ Valentin Bolcosch“ cu cântece în 3 
acte de Frider. Reimesch. Dirigenții vor fi : 
măiestrul corului d. R. Lassel și membrul 
•reuniunei d. Fried. Reimesch. Regisor: 
membrul Hans Stoof. Sujetul piesei este 
luat din istoria Sașilor ardeleni de pe la 
începutul seoulului al 17-lea. începutul la 
8 bre sâra.

Mortalitatea în Bombai e acum mai 
mare decât, mai înainte. Sunt (jUric peste 
400 de cașuri mortale. In luna trecută au 
murit în oraș 10,239 persone de ciumă, 
vărsat, desinteriă și alte bdle.

Esplosiă la băile Govora. La băile 
-Govora din Râmnicul-Vâloea s’a produs o 
nouă esplosiă. Administratorul băilor an
gajase mai mulțl lucrători, ca în vederea 
viitârei deschideri a băilor să facă re
parația unor conducte ale unui puț cu apă 
de iod. In aoest scop, Joi la 3 ore p. m. 
trei lucrători s’au scoborît în puț, având 
două lămpi de siguranță. La un moment 
dat gazele din puț s’au aprins, și o detu
nătură puternică se produse încât împreju
rimile băilor se zguduiră, ca de un outre- 
mur. Unul din lucrători, oare se afla mai 
în apropiere de apa din puț, a fost omorît 
pe loc și numai după o jumătate de oră a 
putut fi soos afară din puț. Ceilalți doi lu
crători, cari se aflau la gura puțului, au 
fost pîrlițl pe față și corp de gazele aprinse 
•și aruncați la o distanță de câțl-va

Cariera militară.
(Răspuns anonimului „Marș11.

— Fine. —

Nu sunt competent a face o critioă 
mai amănunțită a acestor producte literare, 
dâr fiind vorba special de cartea d-lui lo
cotenent Bardoși£fiă-ml permis a mă ală
tura la părerea lui Delanistru. Soopul unei 
cărți, fiă ohiar militare, nu pote fi, oa în
vățând recrutul sâu|soldatul măuuarea puștei 
și servioiul de patrulă etc., în ecelaș timp 
să-și încuroe creerul pe lângă o mulțime 
de ouvinte greâie nemțescl încă și cu es- 
presiunile neromânescl sâu rele românescl. 
— Dâcă soldatul nostru intrând la milițiă îșl 
însușesoe — prin forța împrejurărilor — o 
mulțime de străinisme și acelea de cele 
mai multe-orl rău întrebuințate, dâcă sol
datul român este aplecat, preoum e prea 
cunoscut, a imita pe superiorii săi chiar și 
în vorbirea românâscă, și astfel de nenu- 
mărste-orl te întâlnesol cu feoiorl, cari 
schimonosesc limba, după cum au aucjit’o 
ei vorbind’o cutare fileber sâu oberleiot 
sâu obrîșter, încât devin ridicoli; apoi 
atunci cu atât mai mult se oere dela scrii
torii militari, oa în scrierile lor să folosâsoă 
termini și o limbă curată românâscă, ca 
ajungând o astfel de carte în mâna sol
datului acesta într’adevăr s ă și profite din 
ea nu numai învățând nisce espresii străine 
pe oarl le recitâză oa papagalul, ci mai 
ales să-și potă cultiva propria sa limbă.

O carte scrisă pentru soldați în limba 
de casarmă pâte fi ușor îuțelesă de ei, dâr 
ca product literar nimio nu pdte valora, 
speoial din punct de vedere limbistic. Nu 
sciu <jeu ce ar (jice literații noștri, dâoă 
deodată s’ar pomeni, oă cutare scriitor mi
litar a scos la lumină un regulament mi
litar, în care cuvintele nostre sunt înlocuite 
cu espresii cătănescl, precum sunt: of 
(curte), zîmer (chilie), gong (ambit), hols- 
pindli (cravată), sohufete (obelo), proțac 
(Brodsak) și o mulțime altele și acâsta 
numai și numai pentru-ca să fiă spre în
țelesul soldatului.

In acâstă privință păcătuiește și d-l 
Bardoși în manualul D-sale fdrte mult, și 
acesta e fapt concret, ori cât s’ar provoca 
Mars la d-l Marienescu și ori cât l’ar ze
flemist pe Delanistru. Eu cred, oă d-l Ma
rienescu a voit mai mult să-i facă un re
clam cărții d-lui Bardoși, decât ca d-sa să 
fi avut intenția de a face o critioă meri- 
torică asupra ei. Gel puțin eu așa am pri
vit și așa se vede, că și alții cu mine dim- 

tot așa au privit și cele scrise demetri ț.preună

din oausa puternicei esplosiunl. Cum s’a 
întâmplat acâstă esplosiune nu se scie încă.

Un nou atentat al lui Lucclieni. 
In înohisorea din Geneva, unde este arestat 
cunoscutul ucigaș al împărătesei-regine Eli- 
sabeta, s’a petrecut o scenă interesantă, pe 
care „N. W. Tageblatt“ o descrie în modul 
următor : In Dumineca din‘urmă,'din celula 
vecină cu Luccheni au evadat doi criminali 
osîndițl, oarl au și fost prinși în Francia. 
Luocheni luând soire de evadarea acesta 
începu să devină fdrt.e neliniștit. Intr’o di 
Luccheni voi să vorbâsoă cu directorul în
chisorii. A întrebat de acesta, dâcă este 
adevărat, că pe viitor nu-i vor da pe săp
tămână decât o carte de cetit. Directorul 
i-a răspuns, că e adevărat și atunci Luc
cheni i-a cjis nisce vorbe din care causă a 
trebuit să fiă escortat imediat. După trei 
ore Luoheni ârășl ceru voiă să vorbâsoă cu 
direotorul. L’au escortat înaintea aoestuia 
și Luoheni i-a pus aceleași întrebări. Când 
directorul i-a flis, că n’are să-i spună, decât 
ce i-a mai spus, criminalul clise: „O să-ți 
pară rău, că nu-mi împlinescl rugarea“. Di
reotorul da se plece, der în momentul acela 
observă, că Luccheni scote un obiect ascu
țit. Tocmai era să primâscă lovitura, câud 
directorul i-o pară cu dibaciă. Apoi se în
cepu o luptă piept la piept îutre ei. Stră- 
jile însă grăbiră în ajutorul directorului, pe 
care l’au mântuit, culcând la pământ pe 
atentatorul sălbatic. S’a aflat la el o oheiă 
ascuțită, cu care voia să străpungă pe di
rector, dâr nu i-a sucoes. Luccheni fu dus 
într’o închisore mai aspră suterană.

d-l Marienescu în „Familia1*. Căci altcum 
nu ml-așl putâ esplica cuvintele d-lui Ma
rienescu unde dice: „Acâstă carte așadâră 
are chiemarea, ca în astfel de regimente 
să se învețe și vorbăscă o limbă curat romă- 
născă etc.

Ca speoimen din acâstă limbă curată 
românâscă voiu cita eâte-va esemple, de 
oarl e plină cartea d-lui Bardosi, pentru 
liniștirea lui Mars:

La pagina 2 întrebarea 3: Cum au să 
mărgă companiile? Răspunsul: Intre sine 
închise, în ordine deplină, fără marocțl.

In aceeași pagină întrebarea 5. Ce se 
întâmplă ou marocjiii, oarl rămân înapoi?

Șărgile de inspecțiune, cari merg după 
oompaniă (batalion) au să culăgă pe marodl 
și la odichna cea mai aprope să i dee com
paniilor.

La pagina 3 întrebarea 8: Când este 
iertat soldaților să-și părăsesoă locul lor pe 
marș? Pag. 4 întrebarea 13 : Cum se în
tâmplă transportul cu cară ? Infanteria așa 
se transported cu cară, că după companii se 
împărțesce pe cară etc. La pag. 32 întreb. 
22 : Unde au să stea patrulele în fruntea ăstei ? 
La vr’o 3—400 pași înaintea ostei și stau 
fără poruncă într’o depărtare de vr’o 800 
—1000 pași dela dușman pănă ce îi ajung 
linia de roiti. După aceea se retrag la ai 
lor de unde i-au trimis. — Ași fi curios să 
sciu câți dintre soldații de rând și nemi- 
litarl pricep acâstă întrebare, preoum și răs
punsul dat.

Partea II. Din instrucțiunea de arme, 
este cea mai defectuâsă și mai neromâ- 
nâscă în privința limbei. — Spre es. în
trebarea 29 : Cum se curăță pușoa cu șnur 
(Putzschnur) după pușcat?.. Un soldat 
prinde pușca cu mâna stângă și o ține cu 
gura ’n jos și bagă „Putzschnur1* ou mâna 
dreptă prin Ftihrungshulse și Gehăuse în 
țeve pănă ce iese Putzschnur la Miiudung; 
după aceea prinde al doilea soldat pușca 
la veriga Nr. 2 și trage Putzschnur. — 
Ambii soldați înfășură capetele șnurului pe 
mâna drâpta și curăță țâva prin tragerea 
nu prea iute a aoeluia încooe și încolo 
peste tâtă țâva așa, ca cârpele, fuiorul etc. 
să iasă afară și din Miindung și din La- 
deraum. — De 2—3 ori trebue băgate cârpe 
curate și repețit curățirea. — In fine se 
șterge țâva ou câlțl băgați în șnur usoat 
și apoi se unge subțire cu vasilin.

Și mai interesantă e la pag. 41 între
barea 37: Cum se visităză Verschluss? Ver- 
schlusskolben se trage mereu cu băgare de 
sâmă afară și se împinge înlăuntru încet și 
mai de multe-orl. — Dâcă tote părțile sunt 
bine unse ou oleu, atunci numai pănă 
atunci este iertat să se simță înțepenire 
pănă când Griffstiick singur se mișcă. — 
La tragerea de Verschlusskolben trebue să 
între partea dinainte de Patronenzieher de 
tot în scobitura de Verschlusskopf, la în
chiderea de Versohlusskolben partea amin
tită să iesă afară de-acolo. Schlagfeder să 
nu se deseorde de sine, Sperrklappe să fiă 
trasă bine prin Sperrfeder. — Și îndată la 
întrebarea 38: Cum se visitâză „Zubringer“ 
și „Kasten ?“.... Trebue încărcată pușca cu 
un magazin bun și prin o apăsare pe Ma- 
gazinhalter, ără scos afară. La pag. 45 în
treb. 6 : Ce înțelegi sub „Flugbahnen- 
garbe“ (snop)? „Flugbahnengarbe1* este 
totalitatea „flugbahn“-ilor (traieotoriilor) 
pușcărilor repețite întrunite asupra uneia 
și aceleeașl ținte. — La pag. 67 b) între
barea 1: Din ce stau acelea ? Din 6 regi
mente teritoriale de ulanl, din 1 divisiune 
de pușcași călare din Tirol și un esoadron 
de câmp, păzitori do țâră călări din Dal
mația.—Mi-ar plăcâ să-mi spună Mars, dâcă 
asta e românesce și decă Micula Strîmbei 
ar pricepe răspunsul aoesta?

Der nu este aici locul, ca să fac o 
critioă asupra cărții din cestiune, am voit 
numai să arăt prin câte-va esemple, că 
Delanistru n’a spus nici un neadevăr, nici 
n’a dat de loc ansă, ca Mars să-și iese din 
sărite.

Pe lângă esemplele de mai sus sunt 
încă și altele, precum și o mulțime de es
presii absolut neromânescl, cari tote dove
desc în favorea lui Delanistru. —Voiîl în
șira câte-va din aceste espresiunl din car
tea, a cărei chemare este, ca soldații să în

vețe dintr’ânsa o limbă curată românâscă. 
Etă câte-va: patrulă înainte (Vorpatrouille), 
păzitori în flancuri (Seitenhut), pregătință 
(Bereitschaft), a lămuri terenul, loc de po- 
siție, a lămuri looul, a da foo cu ispravă, 
la visitarea „Lauf“ (țevei) pre ce să ne ui
tăm? adăncăturî negre, patrone aspre, sâu 
de eserțir, c&pslă, astupuș de papir, pușca- 
rea pre distanțe mari, lupta de lovire, tru
pele de sănătate, reserviștl întregitori, din 
partea cadrului de batalin de întregire, a 
întrebuința arma cu ispravă bună, etc. etc. 
Și să se noteze, că aoestea tote se găsesc 
într’o carte de 92 pagine format ootav.

De încheiere îmi permit și eu a face 
o propunere în sensul propunerei d-lui 
Delanistru, ca să nu trimitem lamilițiă de
cât tineri cu maturitate, cari nu numai prin 
ținuta lor românâsoă, oi și prin cunoscin- 
țele lor mai estinse să impună mediului, în 
care se învârt, mai adăugând, oă —cum de 
presinte dispunem deja de un frumos nu
măr de juriști și de medioiniștl, dintre aoeș- 
tia ar fi bine, dâoă s’ar dedica mai mulțl 
carierei militare, fiind dânșii de-o-parte și 
întăriți în sentimentul național, de altă 
parte având relativ o posițiă și mai inde
pendentă și și un avansament mai bun de
cât oficerii de trupă.

Deocamdată atâta și decă va fi lipsă 
și mai mult.

La revedere, deci, d-le Mars!
Pănlatisa.

Literatură.
Moda ilustrată. Numărul 7 al acestei foi 

esceiente aduce de astă-dată o oolecție de 
toiletă pentru diferite ocasiunl din cele 
mai frumose și distinse. Ga prefață pre- 
sintă un costum de amazona de un tipar 
ales. La partea literară se află un roman, 
Dorința ei“ traduoere după Pierre Maăl. 
Acâstă foie apare odată pe tăptămâuă în 
Bucurescl. Redacțiunea se află în Strada 
Sărindar 11.

NECROLOG. Cu inima frântă de du
rere aducem la cunoscința tuturor rudenii
lor și bunilor cunoscuțl, că prea iubita și 
neuitata mamă, soră și verișoră Ludovica 
văd. Pavelea năso. Lazar, după un morb 
scurt, împărtășită cu St. Saoraminte, șl-a 
dat nobilul jsuflet în manile Creatorului 
Miercuri în 21 Februarie st. n. a. c. la 9 
bre sâra în al 53-lea an al vieții.

Osămintele scumpei decedate se vor 
aședa spre veclnică odihnă după ritul bi- 
sericei gr. cat. Vineri în 23 Februarie st. 
n. la 1 oră p. m. în cimiteriul gr. cat. din loo.

Fia-i țărîna ușoră și memoria binecu
vântată 1

Năsăud, la 22 Februarie 1900.
Jalnica familia,

— Subscrișii cu inima frântă de du
rere aduc la cunoscința tuturor rudeniilor, 
amicilor și cunoscuților, că iubitul lor fiiu, 
frate, nepot și consângean Teodor Barbu, 
magistru de farmaciă, în etate de 23 ani, 
după un morb de plămâni îndelungat, și-a 
dat nobilul său suflet în mânile Creatorului 
în 22 Faur la 6 ore diminâța.

Rămășițele pământescl ale iubitului 
defunct s’au astrucat spre odihnă eternă 
Sâmbătă în 24 Faur n. la 9 ore a. m. în 
cimiteriul gr. cat. din loo. — Eie-i țărîna 
ușâră 1

Reghin, 22 Faur 1900.
Patriciu P. Barbu și soția Elena Barbu 

unchiu și mătușă, ca părinți crescători, 
văd. Eva Barbu ca mamă; Sever Barbu și 
soția Eugenia, ca văr și verișoră.

ULTIME SCJLR1.
Budapesta, 25 Februarie. Ma- 

jestatea Sa va pleca Miercuri la 
Viena.

Londra, 25 Februarie. Situațiunea 
armatei lui Cronje, care primind în
tăriri dela Ladismith a încercat uu atac 
asupra trupelor englese Inse fără suc
ces, este neschimbată.

Burii din Transvaal sunt în 
contra predării. Toți admiră cura- 
giul lui Cronje, a cărui 6ste ridică 
mereu șanțuri în jurul taberei. 460 
Buri au fost prinși, și femei și copii 
se află la ei. Roberts li-a oferit s6-i 
scape, der Burii au refused și nu vor 
se primescă nici ajutor medical.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.
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Nr. 4857.
„ALBINA66 institut de credit și de economii în SIBIIU.

Domnii acționari ai Institutului de credit și de economii „ALBINA" se învită prin acesta în virtutea §. 20 al statutelor societății la 

b XXVII fftS;8î:șlă ițdimă

înainte de ?mei|T la 10 ore în casa institutului (Strada Baier Nr. 1). 
tele:

4. Fixarea prețului marcelor de presență pe anul curent.
5. Modificarea regulamentului de serviciu pentru oficialii institutului.
6. Alegerea a 2 membri în consiliul de direcțiune în sensul §-iui 

36 din statute.
Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere.

Domnii acționari, cari în sensul §§ 22, 23 și 24 din statutele societății voiese a participa la adunare în personă, său prin plenipotențiațf, 
sunt rugați a-și depune acțiile și eventual dovecjilo de plenipotență cel mult pănă Mercur! în 28 Martie a. c. st. n. 6 6re p. m. la cassa cen
tralei în Sibiiu, seu a filialei în Brașov.

U
care se va ține în Sibiiu Sâmbătă în 3i Bfâartie 1900 st. n. 

O Io 1 e O
1. Raportul anual al Direcțiunei; bilanțul anului de gestiune 1899 

și raportul comitetului de supraveghiare.
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.

7.

Sibiiu, 13 Februarie 1900. Direcțiunea.

. 98.65

. 94.05

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0.
Renta de corone ung. 4°/0
Impr. căii. fer. ung. în aur 4^/^/^ - 100.75 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/2°/0 . 100.25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis.
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 
Bonuri rurale oroate-șlavone . . .
Impr. ung. cu premii.....................
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin .
Renta de argint austr..........................
Renta de hârtie austr..........................
Renta de aur austr...............................
LosurI din 1860.....................................
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 236.15 
NapoleondorI................................
Mărci imperiale germane . . .
London vista.....................................
Paris vista......................................
Rente de corone austr. 4°/0 • •
Note italiene.....................................

99.40
93. —
94. -

162.75
141.—

99.70
99.70
98.65

137.25

. 19.18

. 118.25
242.471/2
96.22'/,
. 90.55
. 89.80

Cursul pieței brașov.
Din 26 Februarie 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble RusescI Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.90 Vend. 18.96
. 18.70 Vend. 18.75

19.08 Vend. 19.14
11.20 Vend. 11.30
2.54 Vend. —-

118.— Vend. —.—
21.40 Vend. —.—

101.- Vend. 101.60

BucurescT.Bursa de
din 22 Febr. n. 1900. 1

«

"V a 1 o ii. —‘
-O

Scad.
cup.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilâ ... 5% Apr.-Oct. 95.3/,
n „ (Impr. 1892 . . . 5% lah.--lni. 96-2
n „ din 1893 5% n » 96 -
n „ 1894 int. 6 mii. 5°/o Apr.-oct. —
n „ (impr. de 32. '/2 mii. 4% lan.-lulie 83 '/.
n - (Impr. de 50 miJ. 4% >1 JI 84 —
M _ (Imp. de274 m. 1890 4% m n 85 -
n _ (Imp. de 45 m. 18'J 1 4% n n 85.—

„ (Im. de 120 iul. 1894 4% ji 85.-
„ (Im. de 90 mii. 1896 4% 86.—

Oblig. de Stat (Conv. ruralei. 6% Mal- Nov. 86.
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 L0 99—
Oblig. comunei BucurescI 1883 5°/° ian.--inl. . ,__

n „ ,. din 1884 5% Mai- Nov. —.—
„ „ din 1888 6% Iun,-Dec. —.—
,, ,, din 1890 5% Mai-Nov. —

Scrisuri fonciare rurale . . . 5% laa.-lulie 98.'/.
M. n » ji 4% n n 79-L
H ,j urbane BucurescI 5'%, >f n 86‘/2
n u » • 6% n n 83 -

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/» n n —
V.N

Banca Rom. uit div. fr. 12.81 500 150 v
Banca Națion. uit. div. 86.— 500 într. v. 2530
Banca agricolă. ...... bOO 150 v. 307—
Dacia-Româma uit. div. 86 le1 200 într. v. 280.—.
Naționala do asig. uit. div. 43 lei 200 M >1 455.-
Boc, Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 H •
Boc. Rom. de Constr. ult.div.16 1. 250 II II - -
Boc. Rom. de Sârtie uit. — 100 II II _ .__
-Patria’1 Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 II II __,....
Boc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 îl li _ t_

, ,, „2 em. u. d. 0 lOOi _ B...
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei •_
„Bistrița1" soc. p. f. hârtii 30,/ ■ 71 —'—
Societ. p. const, de Tramways .20 u n
20 franci aur

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom 
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . .
V'iena.....................

9% Paris ....
Petersburg . .

12% Berlin ....
47o Belgia ....
4% Elveția ....

gt1 „Gazeta Transilvanieia 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Ciurcu și 
la Eremias Nepoții.

„SILVANIA” Institut de credit și de economii societate pe acțiuni în
CONVOCARE.

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii „SILVANIA", societate pre acțiuni, în 
virtutea § lui 29 din statute se învită la

a Xll-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în Șimleul-Silvaniei la 29 Martie 1900 st. n. înainte de amec|I la 
institutului.

Obiectele puse la ordinea dilei sunt:
1. Raportul anual al direcțiunei.
2. Raportul comitetului de revisiune asupra compu-

tului anual, al bilanțului și a propunerilor pen
tru împărțirea profitului.

3. Stabilirea bilanțului anual și fixarea dividendelor.
4. Determinarea scopului, spre care este

buința suma provecțută în §-ul 99 p.
5. Alegerea alor 6 membri în direcțiune

membri în comitetul de revisiune
6. Fixarea prețului marcelor de presență.
7. Esmiterea alor 3 membri pentru verificarea pro

cesului verbal.
Se atrage atențiunea domnilor acționari la disposi- 

țiunea § lui 28 din statute în sensul căruia la „adu
narea generală au vot numai acei acționari, cari cu 
cel puțin jumătate de an mai înainte sunt trecuți în 
registrul acționarilor și ca atari cel puțin cu una c|i 
înainte de adunarea generală la direcțiunea institu
tului său la locuri desemnate prin direcțiune au de- 

Active. COHTUL

a se între 
f.

și alor 6

10 6re în localitatea

documentele de pleni- 
locuri desemnate prin

pus acțiunile sale eventual și 
potență. Acțiunile depuse în 
direcțiune se vor lua în considerare numai în cât re- 
versalul despre depunerea acelora cu una cji mai în- 
nainte de adunarea generală s’au depus la direcțiunea 
institutului".

Pentru depunerea, respective primirea acțiunilor 
și a documentelor de plenipoteDță pentru acest an s’a. 
desemnat, respective au fost rugați, institutele „Al
bina" în Sibiiu, „Sătmăreana" în Seini, „Selăgiana" 
în Șibou, „Bihoreana" în Oradea-mare și dd. Vasiliu, 
Patcașiu în Hotoan și Florianu Cocianu în Cehul- 
Silvaniei.

Acțiunile, documentele de plenipotentă și rever- 
șalele despre depunerea acțiunilor la locurile mai sus 
desemnate sunt a se presenta la institut pană la 28 
Martie st. n. 4 6re după amecjl.

Șimleul-Silvaniei, 8 Februar 1900.
Direcțiunea institutului.

Pasive.BILANȚ.
florin.! or. florin! cr,

Cassa în numerar..................................... 3343 51 Capitalul social........................................... 150000 —
Cambii de bancă escomptate .... 655314 07 Fondul de reservă..................................... 80182 06
Cont-curent...................................................... 162736 77

6175 85Împrumuturi pre hipotecă..................... 174344 54 „ de pensiune................................
„ „ obligațiuni .... 13451 84 „ special de reservă ...................... 2162 51
„ „ amanete...................... 1573 — cultural ........................................... 405 54

Efecte........................................................... 12516 _
Realități........................................................... 38266 44 Depuneri spre fructificare...................... 444292 88
Bon în Giro-cont și la alte bănci . . 5401 77 Cambii de bancă reescomptate. . . . 357529 08
Mobiliar..................................... 1275 41

1150
Interese transităre anticipate .... 10666 02

„ după amortisarea de 10°/0 125.41 —
667 50Dividende neridicate................................Efectele fondului de pensiune .... ' 2550 —

Diverse conturi creditore........................... 10538Interese de reescomt anticipate . . . 3805 30 58
Diverse conturi debitore........................... 15250 09 Profit curat................................................ 27083 31

1089703 33 1089703 33CONTUL PROFIT ȘI PERDERÎ.Eșite.
interese: floxin.1 CI.

pentru depuneri spre fructificare 24253.91
„ reescompt..................... 31107.04 55360 95
Spese:

salare și maree de presență . 9707.95
tipărituri, porto, luminat și alte

spese ......................................... 3632 42 13340 37
Dare directă ........................... 5157 53

„ după interesele de depuneri 2446 72 7604 25
Percepțiune........................... 68 88
Amortisare din moboliar . 125 41
Profit curat........................... 27083 31

103583 17

Și ml eu, 31 Decembre 1899.

dela
dela

Interese :
cambii de bancă escomptate 60167.64 
credite de cont-curent

hipotecă 
obligațiune 
amanete 
efecte .

diverse

îi

n

pre
n

14586.57
13329.60

968.26
129.77

1404.07

Intrate.
fLoriixî or

ProvisiunI 
Chiria și arencjl . .

Și
9

90585
12165

832

103583

91
19
07

17

Andreii! Cosma m. p.
director esecutiv.

JDirecțiunea:
Artemiu Sarkadi m. p., Alimpiu Barboloviciu 

Dr. George Pap m. p.,

loan P. Lazar m. p.
prim-comptabil.

m. p., loan Angyal m p., 
Teodor Pop m. p., Augustin Marcuș. m. p., 

Michail Bohățiel m. p., Augustin Vicaș m. p.

George Pap de Basesci m. p.,
președinte.

Vasile Patcaș m. p.,
Acest bilanț confrontându-se cu registrele principali și ausiliari s’a« aflat în tătă ordinea și esact.
imleu, 8 Februar 1900. Membrii comitetului de revisiune:

Demetriu Suciti m. p., Alesandru Sima m. p.,

•î

ș

Teodor Kovări m. p.,
președinte.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov»

Aurel Orian m. p.


