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Situațîunea în Austria.
Astăcjl Majestatea Sa este aș

teptat în Viena. Presența monar- 
chului, care era hotărît se petrâcă 
câte-va săptămâni în Budapesta, este 
în Viena urgent reclamată. Ministrul 
de esterne Groluchowski și ministru- 
președinte Koerber au fost în ca
pitala ungară și au raportat Majes- 
tății Sale asupra situațiunei critice. 
In urma acăsta, se vede, monarchul 
a luat hotărîrea să plece în vechia 
sa reședința.

Intr’adevăr, nici-odată în timpul 
crisei parlamentare atât de îndelun
gate, nemulțumirea cu mersul lu
crurilor n’a fost așa de mare în tote 
părfile și spiritele în tote taberele 
n’au fost mai iritate ca acuma. Des
chiderea „Reichsrath“-ului a fost 
par’că un semnal pentru isbucnirea 
din nou și mai vehementă a nemul
țumirilor de tot felul. Mai ales ob- 
structiunea Cehilor se baseză pe 
motive naționale și de drept pu
blic; apoi protestele și demonstra- 
fiunile socialiștilor și în fine demon
strațiile ațîțătdre ale estremilor ger
mani naționali din cameră, au cau- 
sat iritațiunea și îngrijirile, cari dau 
nota principală a situațiunei actuale. 
La tote acestea se mai adauge și 
încordarea cea mare, ce s’a produs 
între populațiunea din Viena însăși 
prin faptul, că dietei provinciale din 
Austria-de-jos a votat tocmai (filele 
acestea noua lege electorală pentru 
comuna Viena, atât de mult com
bătută de cătră socialiști și de cătră 
liberalii germani.

Dumineca trecută partida social- 
democrată din Viena* a conchemat 
o mare adunare de protest în con
tra nouei legi electorale, ce s’a adus 
și votat cu concursul partidei prima
rului Lueger. După întrunire s’au 
adunat pe strade mai multe mii de 
persăne mai cu sămă lucrători, și au 
arangiat o așa numită promenadă

de demonstrațiune. Poliția a trebuit 
se întrevînă, făcend multe arestări.

Mai este și alt necas, care agită 
pe socialiști: greva lucrătorilor la 
minele de cărbuni, care durâză acum 
de-aprope doue luni și la care iau 
parte vre-o 60—70 de mii de lucră
tori de mine. Urmările grevei se 
resimt fdrte mult nu numai în cer
curile industriale, der mai ales în 
clasele mai sărace, cari din causa 
scumpirii prea mari a cărbunilor su
făr de lipsă de combustibil. Socia
liștii nu-s mulțumiți cu atitudinea 
guvernului în afacerea grevei. Aces
tei nemulțămirl i-au dat espresiune 
drastică deputății socialiști, precum 
vecjurăm, în ședința de Vineri a ca
merei deputaților, cerend se se pună 
urgent la ordinea cjilei Gestiunea 
aplanării grevei amintite.

Anunțându-se, că camera va 
țină ședință Luni, lucrătorii în masse 
mari s’au adunat înaintea parlamen
tului și a trebuit se se desfășure 
mare putere de polițiă pedestră și 
călăreță atât în parlament, cât și 
înaintea palatului împărătesc pentru 
a împiedeca, ca demonstrația să nu 
degenereze în turburări.

In decursul ședinței de Luni a 
camerei nu s’au mai repetat scenele 
furtunose din ședința trecută. Des- 
baterile au urmat mai liniștit, nimic 
nu s’a petrecut însă ce ar justifica 
speranța, că furtuna, ce s’a arătat 
în ultima ședință va trece curend 
și ușor.

Mai întâii! este a-se remarca 
declarația, ce a făcut’o președintele 
camerei la deschiderea ședinței de 
Luni, esprimându-și adenca părere 
de rău pentru cele petrecute Vineri 
și adresând deputaților rugarea ur
gentă să se pârte în viitor așa, ca 
să nu provoce chemarea la ordine 
din partea presidentului. Dr. Fuchs, 
președintele, a pronunțat apoi cu
vintele semnificative: „Dâcă s’ar 
continua o astfel de purtare în ca-

meră, ar trebui se me tem în adevăr de 
sortea parlamentarismului in Austria11.

Avertismentul acesta al presi
dentului, vre să <fică cu alte cu
vinte : băgați -de sămă ce faceți, ca 
se nu urmeze disolvarea camerei și 
în cele din urmă pote chiar sista
rea constituției și inaugurarea unei 
noue ere absolutiste.

Din decursul desbaterilor ce au 
urmat se păte conchide, că partidele 
din drepta, luând afară pe Cehi, s’au 
înțeles a face se se voteze legea de 
recrutare, reservându-și apoi de a-șl 
precisa posițiunea față cu atitudinea 
obstrucționistă a Cehilor. Camera a 
și terminat Luni cetirea întâiu a 
legii de recrutare. Unul din vorbi
torii Cehilor a declarat, că aceștia 
vor vota în contra legei, însă nu ca 
demonstrațiune de ură contra arma
tei, ci pentru-că sunt mâhniți asu
pra atitudinei cercurilor ei condu- 
cetăre.

Se pote der ca Cehii față cu 
acăsta lege se nu facă obstrucțiune, 
dăr tot așa de bine se pote se vo- 
iască a împedeca votarea ei la a 
doua cetire, dâcă pănă atunci gu
vernul nu va face ceva pentru a-i 
mulcomi. »

Din nou se ridică dăr o grea 
problemă, pe care guvernul austriac 
e chemat se o resolve. Forte puțini 
sunt însă aceia, cari mai sperăză, că-i 
va succede a-o resolva în bine.

Controlarea învățământului.
O măsură forte salutară s’a luat din 

partea Consistorului archidieoesan din Si- 
biiu în ceea oe privesce controlarea înve- 
țământului din școlele române confesionale 
gr. or. ale Archidiecesei. Sinodul archidie- 
cesan de repețite-orl a insistat, ca șed ele 
să fie visitate prin oomisarl anume trimiși 
ai consistoriului; s’au și trimis în anumite 
cașuri comisari în locurile, unde s’a ivit 
trebuința; der o visitațiune sistematică și ge-

nerală nu s’a făcut. Acesta are să se facă 
acum.

Consistoriul a numit 9 comisari spe
ciali ai săi din cler, cari încă în decursul 
acestui an școlar vor avâ să cerceteze pe 
cât se va pută tâte școlele de pe teritorul 
încredințat lor, în special însă aoelea, des
pre cari se presupune, că au mai mare lipsă 
de-o revisiune mai intensivă. Aoeștia vor 
avă apoi să informeze fidel și amănunțit 
Consistoriul atât în ce privesce mersul și 
desvoltarea instrucțiunei, activitatea învă
țătorilor, cât și în privința edificiului șco
lar întru cât este seu nu corăspuntjător, 
întru cât școla e î’ndestrată cu cele de lipsă, 
întru cât elevii sunt provăduțl cu cărți etc. 
etc. Comisarii mai sunt însărcinați a-șl es- 
t’nde atențiunea lor și asupra tuturor afa
cerilor bisericescl și epitropescl, er despre 
tote acestea vor avâ să facă raport amănun
țit Consistoriului.

Măsura acăsta, despre care Consisto
riul publică în numărul său de astădl o 
circulară subscrisă de I. P. S. Sa mitropo
litul loan Mețianu și ierodiaoonul și seore- 
tarul consistorial Dr. Elie Cristea — este 
cât se pote de binevenită și nu ne îndoim, 
că d-nii comisari vor înțelege importanța 
ei și vor căuta a fi cât se pote de zeloși 
și consoiențioși.

Ca comisari sunt numiți următorii 
domni:

1) Pentru protopresbiteratele Brașo
vului, Branului, Făgărașului și al Treiscau- 
nelor: Dr. Vasile Saftu paroch în Brașov.

2) Pentru protopresbiteratele Sighișâ- 
rei, Cohalmului, Mediașului și al Târnavei.- 
Mateiii Voileanu, protoiereu și asesor cons, 
în Sibiiu.

3) Pentru protopresbiteratele Sibiiului, 
Seliștei, Mercurei, Avrigului și al Agnitei: 
Dr. Daniil P. Jdarcianu, prof, sem și ases. 
cons. în Sibiiu.

4) Pentru protopresbiteratele Sebesu- 
șului, Orăștiei, Devei și al Geoagiului: loan 
Droc, ppresb. și ases. cons. în Mercurea.

5) Pentru protopresbiteratele Zaran- 
dului, Hațegului, Uiei și al Dobrei: Dr. 
Pavel Oprișa, prof. gimn. în Brad.

6) Pentru protopresbiteratele Abrudu
lui, Câmpenilor, Albei-Iulie și al Lupșei: 
Sergiu Medean, ppresb. în Sebeș. -

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Un erou uitat
(Amintiri din resboiul «lela 1877.)

— Fine. —
II.

Sera, la Poradim, împăratul sărbăto
rind victoria, a dat masă întinsă, tuturor 
celor, cari au luat parte la luptă. Petre
cere la împăratul, bețiă în lagărul muscă- 
lesc. Ai noștri obosiți ca vai de ei, câr- 
pindu-șl hainele sdrențurăse, unii mâncau, 
ce bruma le-a cădut la îndemână, alții îșî 
spălau ranele ușore oblojindu-le cu unt de 
pojarniță adus de-aoasă, fiă-oare cu nevoia 
lui, însă cu toții ferindu-se de băutura, care 
fură mințile.

— Grea luptă, măi Ioane !
— Grea Morarule ! . ..
— Câți am rămas?
— Din 250 numai 82....
— Sărmanii!... Dumnezeu să-i ierte 1
— Așa lia fost scris...
— Pe aoeștia, îi îngropăm mâne creș- 

tinesce, fără să-și fi făcut rîs păgânul de 
trupurile lor.

— Ni-o ajuta Dumnedsu.
— Da de căpitanul nostru, hei! oe 

Țel ?....
— Minune mă!... a scăpat ca prin 

urechile acului, deși mereu în frunte și 
totdâuna acolo, unde era toiul primejdiei.

— Cum să nu te duci nebun, când te 
călăuzesce un așa om !. .. Ș’aoum îi aud 
graiul: „înainte copii, curagifi, o să ne ajute 
Dumnezeu 1“ Par’ că era Făt-frumos, că 
dor numai așa o fi fost Făt-frumos, bun la 
suflet, drept la judeoată, și bărbat în luptă.

— Mai rămâne vorbă?...
— Când l’a rănit arapul, eram lângă 

densul, nici n’a orîcnit; numai s’a oțărît 
puțin și uitându-se cu dispreț la pocitura 
cea buzată, i-a aruncat un pumn de țărînă 
în față.

— Și când i-a tăiat cele trei degete 
dela mâna drâptă, le-am vădut eu cădute, 
erau pline de viață, tremurau sărmanele 
par’ că șl căutau trupina. După-ce s’au scurs 
de sânge s’au sgârcit înoetinel, îngălbinin- 
du-se ca turta de câră, și au rămas acolo, 
reslețe pentru veciă.

Cam așa vorbiau între dânșii ostașii 
noștri................................................................

La Poradim, masa era pe sfîrșite. îm
păratul ridică un toast în cinstea vitejilor, 
felicită pe comandanți, apoi întrâbă cu 
dinadinsul, unde Bunt acei, cari au condus 
a doua parte a asaltului?... Raportul dat 
era prea laconic: „S’a luat reduta* și alt 
nimic.

La întâia întrebare marii Duci și în
treg statul-major cercetau numărosele mese, 
ca să vadă eșind din rânduri comandanții... 
Nimeni!

împăratul mâhnit rosti:
— Oum? au rămas cu toții pe câmpul 

de luptă? nici unul n’a scăpat?
Aceeași tăcere.
împăratul, care urmărise aprope tote 

mișcările, părea mirat._
— Mi se pare, că au luat parte și 

Românii ?
— Da!.. . răspunse un șef, o simplă 

compania, un număr neînsemnat de âmenl, 
ou un căpitan, și...

— Să viă oăpitanul, dâcă maitrăesoe 1...
Din fundul meselor, âtă se ridioă și 

înaintâză anevoiă, un om ca la oinol-tjecl 
de ani, oărunt, palid la față, descoperit, cu 
fruntea legată, mâna drâptă atârnând de 
gât, piciorul umflat, haina ruptă ciuruită

de glănțe și baionete;... astfel se opresce 
înaintea Țarului.

— Cine ești ? întreba împăratul.
— Căpitanul, care a comandant com

pania, răspunse el în musoălesoe.
— Al cui fiiu ești ? cjise âr Țarul, 

mirat, că scie limba nordului.
— Sunt fiiul preotului C......... din

Tataraș.
— Tataraș, în ce țeră?
— împărate, e numele unei mahalale 

din Iași.
— De unde șeii rusesoe?
— Cât am fost unter-ofițir la granița 

nostră din Bugeacul Basarabiei, am învă
țat și limba și comanda dela cazacii Măriei- 
Tale.

— Și din toți câți au luat parte la 
atac, numai tu ai scăpat?

— Ba nu, împărate, eu și 82 din 250 
de flăcăi.

— Nu te întreb de soldații mei, ci 
de comandanții mei.

— Să nu fiă ou bănat, comandanții 
Măriei-Tale au găsit prilegiul să scape mai 
înainte de-a se lua reduta.

— Cum așa?... nu te pricep... cțîse
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7) Pentru protopresbiteratele Clușului, 
Turdei și al Ungurașului: Grig. Pletos, 
protoiereu și prof. gimn. în Năsăud.

8) Pentru protopresbiteratele Deșului, 
Solnooului și al Cetăței-de-pâtră: Dr. Eu- 
sebiu Roșea, asesor cons, și dir. sem.

9) Pentru protopresbiteratele Reghi
nului, Bistriței și al Murăș-Oșorheiului: Dr. 
Elie CHsfea, ierodiacon, secr. și ases. cons, 
în Sibiiu.

„Reiclisrathfi-ul austriac a ținut 
alaltăerl ședință. La ordinea dilei fiind 
proiectul de lege pentru de re
cruți, au vorbit: Horica (ceh) plângendu-se, 
că domnitorul este rău informat asupra 
poporului cehie. Guvernul a făcut o afa
cere politică din cestiunea „zde“, pentru-ca 
să facă imposibili pe deputății cehi. Tripla 
alianță va fi desfăcută odată cu forța ar
melor. Nu votâză proiectul — Bianchini 
respinge de-asemenea proiectul și dice, că 
la marină elementul' croat e persecutat în 
favorul Italienilor și Maghiarilor. — După- 
ce a mai vorbit Gnisvov Vladimir pentru 
proiect, camera a trecut la desbaterea pro- 
punerei de urgență privitore la greva mi
nerilor. La finea ședinței Wolff se provdcă 
la datele cuprinse în interpelația adresată 
ministrului-președinte, după cari guvernul 
a spriginit pe Anglia jăfuitore în răsboiul 
ei hoțesc oontra eroicilor Buri. Două mii 
de cai uDgurescI s’au dat spre scopul răs- 
boiului, s’au transportat articoll militari din 
magaziile din Bruun, ba chiar și paturile 
confecționate pentru armata austriacă, au 
fost date Angliei. Drept aceea pretinde, ca 
său ministru-președinte, său ministrul „land- 
wehr“-ului să răspundă și să declare pe 
ouvănt de onore, dăcă s’a întâmplat ori nu 
aoăstă vătămare flagrantă a neutralității?

Comisiunea budgetară a Came
rei române a ținut săptămâna trecută 
două ședințe plenare. Cu acăstă ocasiune 
d 1 Take Ionescu, ministrul de finanțe, a 
declarat, că pe lângă economiile introduse 
trebue să se mai reducă cheltuelile cu încă 
oincl milione franci și anume: 1,200,0001a 
căile ferate; 150,000 la ministerul de finanțe; 
600,000 la ministerul de culte și instrucția ; 
2,500,000 la resbel; 300,000 franci în fine 
la ministerul de interne, reducând lefurile 
prefecților și altele. D-l Nioolae Filip eseu, 
raportorul general al budgetelor, împărtă
șind vederile ministrului de finanțe, a pro
pus, ca pe viitor inițiativa parlamentară să 
nu mai presinte niol un proiect de lege, 
care ar ocasiona eheltuell, dăcă în același 
timp nu se crează și veniturile necesare 
pentru acoperirea cheltuelei. Comisiunea 
budgetară s’a arătat favorabilă aoestei,idei 
și d-l Filipescu a și presintat Camerei o 
propunere în acest sens. D-l Emil Costi- 
nescu, luând ouvântul, a arătat, că econo
miile propuse nu sunt suficiente, deorece

Țarul, privind cu dispreț pe șeful, care-i 
făcuse raportul.

Și căpitanul C. povesti fără încuujur 
faptul, preoum s’a întâmplat.... și termi
nând adause:

— Nu-mi pare rău, oă am învățat 
rusesce, mi-a fost de folos.

împăratul asoultă cu multă luare 
aminte pănă la urmă, apoi întorcendu-se 
cătră șef, rosti plin de mâniă:

— Astfel îmi faceți rapârtele ?.... 
Să-mi dai lista comandanților!

Și înaintând cătră căpitan, care 
abia se mai putea ține pe pioiore, îl săruta 
pe frunte.

— Ești un brav. Ca răsplată îți dau 
ceea-ce încă nimănui n-’am dat, decorația 
dela spada mea.

Și desfăcendu-șl marea cruce bătută 
în pietre scumpe, i-o legă la spada-i pătată 
de sânge.

— Când vei voi, ești bine venit în 
țâra mea; coborîtorii tăi vor fi crescuți sub 
îngrijirea nâstră, âr tu, ori unde te vei 
afla, de anul nou, s’o scii, arată ambasa
dorilor mei semnele acestei decorațiunl și 
vei primi o miie de ruble pe fiă-care an 
și pe totă viața.

Căpitanul sărutând mâna împăratului,

d-sa orede, oă efectele crisei din 1899 se 
vor resimți multă vreme înoă. Pănă aoum 
se importa anual 50 miliâne franci aur pe 
calea împrumuturilor. Acum trebue să Ie 
suprimăm și să facem economii. Prodigali
tatea din administrația căilor ferate mai ou 
sâmă trebue să înceteze.

După cum se vede, <Ț06 nC. Fin.“, 
comisiunea budgetară, fără deosebire de 
colore politică, îșl dă bine Bârnă de situa- 
țiunea grea, în care ne aflăm și e firm de
cisă a asigura țării un budget bine echi
librat.

On discurs la Câmpulung.

După cum se scie, la Câmpu
lung în Bucovina s’a ținut în 19 Fe
bruarie n. o importantă adunare de 
alegători români. In acâstă adunare 
d-l deputat Dr. George Popovici a 
adresat cătră alegătorii sei un dis
curs forte bărbătesc, în care după 
o scurtă și frumosă Introducere, cjise :

Decă vom rămână inimoși și inte
gri, atunci în cjiua în care am fost aici ales, 
au apus pentru tot dăuna aoele timpuri 
negre și scârbose, în oarl gendarmii și co
misarii porunceau Românului, cine să fia 
ales deputat. Poporul s’a treflit din greul 
său somn. El scie atjl, că are drept la li
beră și uestinghirită voință în alegeri. El 
scie, că nici presidentul din Cernăuți, nici 
oăpitanul districtual, niol alt diregător 
n’are voiă să se amestece în alegeri, necum 
să poruncăscă cui-va, său să-l îngrozâscă. 
Aspre sunt pedepsele legei pentru acela, 
oare vatămă libertatea alegerei, și vă fă- 
gădueso, că fără cruțare am să ohem în 
judecată pe acei făcători de rele, oarl vor 
împila poporul ou prilejul alegerilor. (A- 
plause.) Laudă lui Dumnezeu, că ne-atn în
vrednicit a ajunge acest frumos timp de 
redeșteptare. Să ne pătrundem de lumina 
lui, să ținem morțiș la învățăturile lui. 
Trebue să luptăm sub stâgul victorios al 
partidului național pentru acest pământ, 
giuvaerul scump al vieței constituționale: 
independența și libertatea alegerilor (A- 
plause.) Numai un deputat eșit din alegeri 
libere și curate va apăra credincios, inte
gru și cu zel ferbinte interesele alegătorilor. 
Cine e ales din porunca căpităniei, sluga 
oăpitanului rămâne și va face hatâruri 
ooârmuirei pentru hatârul primit. (Așa e! 
așa e!)

După acâsta d-l Popovic! a es- 
pus întrâga lupta a partidului na
țional român din Bucovina, precum ' 
și dorințele și postulatele Românilor, 1 
și a încheiat cjicend :

Bar. Bourguignon ne-a oreejut său 
lași, său slabi. De aceea nu s’a sfiit să ne 
provdce frivol la o lupta crâncenă. Noi am 
primit’o și-i vom dovedi, că suntem bravi 

cu lacrămile în ochi gata să picure, abia 
putu îngâna :

— Să trăescl Măria Ta!...
Sprijinit de cătră un medio, căpitanul 

C. treou pe dinaintea fronturilor de ofioerl 
superiori, cart ou privirile ațintite asupra 
lui și ou mânile la chipiu îl salutau-mili- 
tăresce, pănă ce-1 pierdură din vedere.

Împăratul întorcându-se cătră mării 
Duol și toți șefii superiori le rosti:

— De mi-ar fi armata mea pe jumă
tate, însă numai cu viteji, ca cei din com
pania căpitanului, ași cuceri o lume.

Și arăta cu mâna cătră Indii...
III.

In una din capitalele Europei, la fiă- 
care întâiîi Ianuarie un bătrân, îmbrăcat 
milităresce, se duce la ambasadă. Ambasa
dorul, atașații militari și toți cei de față, la 
intrarea lui se soolă în pioiore, militarii 
drepți, cu mâna la chipiu și respectuoși 
salută pe unul din acei viteji ai neamului 
nostru, pe oare istoria îi uită și generalii 
ruși îi nâgă.

(„Noua Revistă Română.1^)
Vasile Cosmovici. 

și tari (Aplause.) Noi putem suporta un 
răsboiîî (Așa e!) și nu ne neliniștim, dăcă 
sârtea lui de-ocamdată e sohimbăciâsă și 
norocul nu ne slujește imediat după cum 
am merita. Nu suntem mulțl, dâr rându
rile nostre sunt însuflețite de credință, ca 
oștile diu oruoiate. Noi seim, că bărbăția 
nostră va decide sârtea acestei țări și a- 
câstă convingere dă sufletului nostru mă
rime și risipesce din el micele slăbiciuni.

Bărbați din munții Câmpulungului! 
vină orl-oe va vre, noi să rămânem uniți, 
înțeleși și cu inimă vitâză. Să stăm oa 
stânca de pe Rarău, care rămâne neclintită, 
când corbul rabiat, care vrâ să lovâscă, îșl 
sparge ciocul și capul de ea și cade adeno 
în abis (Aplause).

Bărbați din Câmpulung ! noi nu vom 
depune armele, orl-cât de sângerate ar fi, 
pănă nu va veni o cârmă a țării, a cărei 
devisă va fi : dreptate și bunăvoință pentru 
Români! (Aplause mari, prelungite.)

Răsboiul din Africa sudicâ.
Capitularea Iui Cronje.

Mare catastrofă l’a ajuns, în fine, pe 
generalul bur Cronje, care timp de o săp
tămână și mai bine a desfășurat cea mai 
grozavă resistență contra trupelor lui Ro
berts. Telegrama, ce a trimis’o generalis- 
mul engles la Londra ieri dimineța la 7 
ore și 45 minute din Paardeberg, se oon- 
firmă și prin alte soiri private. Textul te
legramei lui Roberts este următorul:

Paardeberg, 27 Februarie. (7 ore 
45 min. dimineța.) „Acțt dimineța Cronje 
s’a predat necondiționat cu tote trupele. 
Cronje se află acum in lagerul meu ca 
prisonier. Efectivul trupelor sale îl vom 
afla mai târziu. Sper, că guvernul Ma- 
jestății Sale va lua cu satisfacția la cu
noștință acest succes in cțiua aniversării 
luptei dela Majuba11.

Așa dâră Roberts a secerat acest 
succes, după cum însu-șl dice, în (Țua an’‘ 
versară a luptei dela Majuba, când adecă 
înainte cu 19 ani Burii au nimicit oștea 
Englesilor.

La Paardeberg a fost o luptă pe 
viață și morte, dâr nu numai pentru Buri, 
oi și pentru Euglesl. Dâcă vom avâ însă 
în vedere, că 56,000 de EnglesI luptaseră 
în contra a vre-o 8000 de Buri, n’avem să 
ne mirăm oâtușl de puțin de succesul lui 
Roberts. Din potrivă lumea trebue să se 
mire, că Englesii numai după opt cjile au 
fost în stare a sili pe Cronje să oapituleze.

Este acum o mare întrebare, că ce 
vor faoe Burii, și ce vor face și Englesii î 
Mulțămi-se-vor și unii și alții numai cu atât? 
Agenția transvlaaliană din Bruxella desminte 
hotărît soirea, că pierderea dela Paar
deberg ar constrînge pe Buri de a primi o 
pace rușinosă. Chiar niol căderea capitalei 
statului O.ranje, cfice ° telegramă din Bru
xella, nu i-ar pută constrînge pe Buri de 
a depune arma și de a-se umili. Asta ar 
însemna așa-dâră, că răsboiul e pe departe 
de a fi sfîrșit și încă de aci încolo avem 
să ne așteptăm la lupte mari între cei doi 
inimici. Desastrul dela Paardeberg pâte fi 
o răsbunare pentru Majuba, dâr nici decât 
o victoriă completă a Englesilor.

A 5-a Încercare a Iui Buller.
„Central News“ primesce din Chie- 

veley o telegramă din oara se vede, că 
Buller a trecut a cincea-oră Tugela, ca să 
mergă la Ladysmith. O telegramă a lui 
„Times® însă vestesoe, că Burii au împe- 
deoat înaintarea lui Buller, care a făcut 
Vineri un asalt asupra șanțurilor inimi
cului. In fruntea grosulai armatei englese 
se află brigada lui Hard, oare înaintând 
spre Railway hill a îndreptat un foo vio
lent asupra unei înălțimi ocupate de Burt, 
dâr pușcăturile nu li-au făcut acestora nici 
o stricăciune.

Buller anunță la Londra, că în lup
tele din 20 pănă îu 24 Februarie a avut 
pierderile următâre: au cădut 7 ofițeri, 
între cari 3 coloneii, 31 au fost răniți și 
1 a dispărut.

Lupte intre Buri și Englesă.
Burii au ataoat la Sterlcstrom lângă 

Stormberg trupele englese de sub comanda 

generalului Gutacre și au alungat pe En
glesI, cari au avut pierderi mari. Intre morții 
acestui atac, care s’a dat la 25 Februarie, 
se află și colonelul engles Ilostilcs și că
pitanul Montmorency. Burii s’au luptat forte 
eroicesce. Perderile totale ale Englesilor, 
cari au fost mari, nu sunt încă cunosoute.

America fiio-bură.

Lui „Times“ i-se anunță din Was
hington, oă simpatiile Americanilor pentru 
Buri sunt atât de mari, încât realegerea 
lui Mac-Kinley, care e prieten al Engle
silor, se pare a fi primejduită. Factorii 
cei mai influențl din America au făcut 
atent pe Mac-Kinley să-și schimbe atitu
dinea, dăcă mai vrea să fiă președinte.

Cronje.

Aristocratul și milionarul engles Ro
binson, care a petreout mulțl ani între Buri 
și care cunăsoe din fundament pe locuitorii 
celor două republioe, s’a esprimat astfel 
despre genialul beliduce Cronje:

II cunosc de mult, căol mi-e vechii! 
amic și ml-ar plăoă să-i string mâna în 
semn de manifestarea admirațiunei mele 
pentru el. Cronje ne este adversar, însă 
eroismul său neîntreout trebue să-l recu- 
nosoem. Cel-ce cunosoe pe Cronje, niol nu 
putea să aștepte alt-ceva dela el. Nici un 
general bur nu esercită atâta putere spiri
tuală asupra omenilor săi ca Cronje; e 
destul o singură vorbă soăsă din gura lui, 
oa să le inspire ouragiti. Cronje șl-a ales 
Paardeberg, pentru-că e aprope de Bloem
fontein și pentru-că este un punct de apă
rare eminent... Cronje e om mio de sta
tură, înțelepciunea i-o poți ceti diu față; 
oohii lui tradâză o gravă liniște internă. 
El se trage din o vechiă familiă. hugenotă 
din Francia, care a emigrat în urma edic
tului din Nantes. Familia îșl scria nu
mele atunci Cronier. Cronje al nostru este 
un bărbat de-o rară istețime și scie să-și 
afle scăpare chiar și din situațiunea cea 
mai grea. Sângele rece niol-odată nu-1 pă- 
răsesce, nu vrâ să scie niol de cel mai 
mare pericol, 'însușiri acestea, cart îl fac 
par excellence un vestit general. Fap
tele săvârșite de el în răsboiul din anii 80 
sunt înoă în prospătă memoriă. Nevasta 
lui este o soțiă vrednioă, și e tot atât 
de curagiosă ca și el. Ea s’a dus cu Crooje 
pe Paardeberg, unde îl îngrijesee. Este o 
cutezată soornitură, oă ea și-ar fi îndemnat 
bărbatul să capituleze, oăcl femeile bure 
sunt dimpotrivă cele mai ouragiâse și mai 
neînfrânte adversare, ele îșl însuflețesc 
bărbații la luptăz. Asta s’a văcjut și în răs
boiul treout, când s’a esperiat cum înse-șl 
femeile bure ÎDcărcau tunurile în timp ce 
bărbații erau ocupați ou descărcarea lor.

Adunarea generală a „Tiinișanei“ 
s’a ținut Sâmbăta trecută, 24 Febr., în Ti- 
mișora. Despre decursul ei ni-se scrie: 
Adunarea „Timișaneiu, institut de credit și 
economii, & fost bine oercetată. Ședința s’a 
deschis la ora 9*/2 a. m. sub presidiul di
rectorului eseoutiv P. Rotariu, și a deours 
în ordine și liniște. Adunarea în unanimi
tate de voturi a aprobat raportele, bilan
țul și proiectul despre împărțirea venitului 
curat de fi. 32.497.17 împărțindu-se astfel: 
1060 fl. spre scopuri culturale, anume:
1) Despărțământului din Timișora al „Aso- 
ciațiuneiu 400 cor. 2) Alumneului român 
din Timișora 300 cor. 3) Traotului proto- 
presb. Timișora 200 oor. 4) Convictului gr. 
cat. Lugoș 100 cor. 5) Societăților: „Petru 
Maioru, „Carmen Silvau, „Rom. Jună“ 160 
corâne. 6) La 10 școle rurale conf. din di
ferite comune 460 cor. 7) Societății de 
lectură „loan Popasu“ din Caransebeș 10 
oorone. 8) Unor studențl săraci 50 cor. eto. 
Dividendele pe anul trecut fao 15 cor. de 
acțiă și se plăteso imediat pe lângă pre
sentarea cuponelor. Adunarea s’a încheiat 
Ia ora 1 d. m.

RecuilOSCerile. D 1 deputat Alexan
dru Ciurcu a propus în camera română, ca 
în viitor recunoscerile calității de Român 
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să se facă tot în mod individual, dâr pe 
liste de câte Ze0e proiecte de recunâsoere 
de-odată. Printr’asta țîntesce să se pună 
odată oapăt sistemului de pănă acum, după 
oare mii de Români aștâptă cu anii zadar
nic să fiă reounoscuțl cetățeni. Propunerea 
d-ldi A. Oiurcu e acoperită de 72 iscălituri 
ale d-lor deputațl din tote grupările. Ne 
putem aștepta deci, că d-1 Ciurou va reuși 
a faoe să se întregâscă regulamentul Ca
merei, primindu-se disposițiunea propusă, 
ceea-ce va servi numai interesului național 
român.

„Maghiarii gr. cat.“ la Roma. Foile 
unguresol ne spun, că la 4 Martie n. vor 
pleca la Roma peregrinii „maghiari gr. 
cat." sub conducerea episcopilor Ruteni 
Firczak și Valyi. In dilele dela 6 — 9 Mar
tie o deputațiune din aoeștl Ruteni rene
gați va merge la Papa și-’i va presenta 
memorandul pentru „legalisarea limbei li
turgice maghiare14. Deputațiunea va fi con
dusă de Szabo Jeno, oapnl mișcării intro
ducerii în biserică a limbei liturgice ma
ghiare, âr memorandul va fi presentat de 
episcopul Valyi.

Subvențiunile austro-ungare în 
România. Cetim în „Curier. Financiar14: 
„Soirea publicată de unele diare din Bu- 
curesol, al căror eoou ne-am făcut și noi, 
curn-oă e vorba, ca și subvențiunile din 
Austro-Ungaria, ce se acordă bisericelor și 
șcâlelor catolioe din România să se depue 
la oasa de depuneri, nu Se oonfirmă. ț)ia- 
rele oficiâse dau aoestei soiri cea mai for
mală desmințire14.

Conferență episcopescă. Primatele 
catolic Vaszary a oonvooat pe episcopii 
romano-oatoliol la o conferență pe Ziua de 
3 Martie. Probabil, oă conferență se va 
ocupa ou cestiunea autonomiei.

Papa de 90 de ani. In 2 Martie n. 
papa Leo XIII va împlini 90 de ani din 
viață. Din incidentul acesta se va face o 
mare serbare în Vatican, pentru oare încă 
de pe acum se fao mari pregătiri.

Comercial Austro-Ungariei în 1899. 
După raporturile oficiale cu privire la co- 
merciul esterior al teritoriului vamal aus- 
tro-ungar, importul a fost în 1899 de 
790,300,000 fi. ceea-ce oonstitue o scădere 
de 29,500,000 florini relativ cu 1898, și es- 
portul s’a urcat la 928,400,000 florini, a- 
deoă cu 120,800,000 florini mai mult, de
cât în anul precedent. Esportul a întrecut 
deci în 1899 importul cu 138,100,000 fio
rini, pe când acesta din urmă a fost infe
rior esportului cu 12,200,000 fl. în 1898.

Cameră comercială rusescă în Pa
ris. Banca rusâscă în unire cu marii co- 
mercianțl ruși a decis înființarea unei ca
mere oomerciale rusescl în Paris. Ambasa
dorul rus din Paris, prințul Urusov, a primit 
postul de președinte de onore al camerei, 
ce se va înființa.

Mortea unui filantrop. In Belgradul 
Serbiei a murit de curând locotenentul 
pensionat Milije Nicolicl, care a testat totă 
averea sa de 150,000 franci casei orfanilor 
din Belgrad. Nicolicl a adunat acea avere 
printr’o eBtra-ordinară oruțare. Nu cheltuia 
la cj’> decât 24 cr.; îmbrăcămintea și albi
turile și-le peteoea însuși; a purtat un pal
ton timp de 20 de ani, care era în urmă 
aprope numai din petece, atâta îl oârpise 
filantropul. In testament a lăsat să fiă în
mormântat cât se pote de simplu, cadavrul 
să-i fiă aședat într’un cosciug de lemn și 
să-l îmbrace cu uniforma de oapora), oe 
avusese odată. Dorința acâsta însă nu a 
fost respectată, căci el fu aședat într’un 
cosciug de metal.

Planurile lui Menelik. Sfetnicul re
gelui Menelik, inginerul Ilg, a sosit cjilele 
trecute în Marsilia și cu învoirea stăpânu
lui său va rămânâ în Europa timp de un 
an. Ilg spune, oă nu e însărcinat cu nici 
o misiune specială, dâr ar voi totuși să vi- 
siteze pe miniștri Walderek-Rousseau și 
Delcassâ,'oăcl dice, că stăpânul său încă are 
mare dorință de a trăi în pace cu Francia. 
Conflictul, ce isbucnise de curând la gra- 

•■nița Tigrio și Sudan între Francia și Abi

sinia, a încetat aprope de tot, și Menelik 
speră, că în urma restabilirii stărilor pacl- 
nioe, va pută visita esposiția din Paris.

Nou călău în Viena. pilele aoeste 
a depus jurământul noul călău al Vienei 
Lang. Lang a fost mai înainte cafegiu și a 
căpătat noul post, fiind-oă dintre oei 18 
conourențl, el a asistat la mai multe cașuri 
de esecuțiune și fiind-că era și vioe-preșe- 
dintele olubului atleților din Simmering. 
Printre concurențl au mai fost un croitor, 
un brutar și un student ajuns în stare scă
pătată.

Uu tun înmormântat și apoi înviat. 
Pe câmpul de răsboiti din Africa-sudioă s’a 
petrecut următdrea întâmplare: O mică 
trupă de Buri, împresurați de EnglesI, îșl 
apărau viața ou un singur tun, în care le 
stetea tâtă puterea. Englesii îi aduseseră 
într’o strîmtâre atât de mare, înoât Burii 
trebuiau sâu să se retragă repede, seu să 
se dea prinși. Năcazul Burilor era aoum, 
că dâcă se vor retrage, tunul va ajunge în 
mâna Englesilor. Ce să facă deci? Deodată 
îi veni comandantului bur idea să arunce 
tunul într’o gropă, să-l astupe cu pământ, 
să-i ridice de-asupra un mormânt și să-i 
pună o cruce de lemn. Apucătura a succes 
de minune. Englesii, creclând, că au de-a 
face cu mormântul unor ostași oăcjuțî, n’au 
mai umblat să le turbure liniștea, ba încă 
li-au decorat mormântul cu fiori de câmp 
și cu o cunună, erodând de sigur, că sunt 
morțl de-ai lor. Ea câte-va dile după asta, 
însă, Englesii ârășl s’au retras și Burii îșl 
reooupară posițiile de mai înainte. Atunol 
desgropară tunul și-i deteră ârășl viață, 
slobocjind din el bombe înverșunate asupra 
Englesilor.

Petrecerea „Reuniunei Crucea 
roșie14. Primim spre publicare următorele: 
Comitetul „Reuniunei Crucea roșie11 din loc 
ou onore aduce la ounoscința publică, oă 
„Reuniunea soiințifică și casina militară14 
din loc arangâză în favorul reuniunei mai 
sus amintite o producțiune teatrală în Re
duta orășenâscă, Luni în 5 și Marți în 6 
Martie n. c., la care cu onore învită pe 
onoratul public. Prețul locurilor e prețul 
usitat al locurilor de teatru. Bilete se dau 
din 4 Martie 1900, Duminecă dela 8 ore 
diminâța începând la cassa teatrului din 
Redută.

P r o g a m u 1:
1) Ruinele cetății, operetă într’un act, 

scrisă de Carol Caro.
2) Un erou cuhtă, mimică într’un aot, 

sorisă de A. Kellner.
3) Balet de copii.
4) fiece fete și nici un bărbat, ope

retă într’un act, scrisă de F. de Suppâ.
Se observă, oă acest program este 

pentru ambele seri și că biletele pentru 
săra de 5 sunt albe, âr pentru săra de 6 
Martie sunt pe deasupra provăcjute ou o 
trăsătură.

Convocare.
Brașov, 12 Faur v. 1900.

Societatea sodalilor români „Lumina11 
din Brașov îșl va ține adunarea sa gene
rală Duminecă în 27 Faur v. c. la 3 âre 
p. m. în localul societății cu următdrea or 
dine de di:

1) Raportul comitetului. 2) Raportul 
cassei. 3) întregirea comitetului 4) Pro
puneri.

Arseniu Vlaicu, Leontin Savu, 
președinte. secretar.

Dare de semă și mulțâmîtâ publică,-
Făgăraș, Febr. 1900.

Cu ooasiunea petrecerei arangiată de 
Reuniunea femeilor rom. gr. or. din Făgă
raș și jur a inours la cassă, din vinderea 
biletelor, bazar, buffet etc. suma de 629 car. 
16 fii. și s’au spesat 305 cor. 10 fii. a rămas 
deci venit curat 324 cor. 6 fii.

Au intrat suprasolvirl și oferte mari- 
nimâse dela p. t. următorii binevoitori: 
Ana Motoc 5 cor. Vasile Podobă dir. de 
bancă în Ciușiîi 4 cor. Nicolae Chiorniță 
și Dr. 1. Rosenberger adv. câte 3 cor. Dr. 
Fejervâri adv. 4 cor. loan Taflan, Victor 

Vulcan, Dna Aneta Stoica de Vișt. Dr. 
G. Moldovan medic, I. Dombradi, I. Gui- 
man, Căpitan Iânos câte 2 cor., George 
Borzea, Adolf Fleisig, George Mândrean, 
G. Streza, Iosif Ciora, N. N. câte 1 cor.

Mai departe au donat obieote pentru 
bazar p. t. D-uele Lucreția Micu, Eugenia 
Turcu, Paulina Mețian, Valeria Beniamin 
Popp. Zinca Pandrea din ClușiQ, Hareti 
Clonția, Viotoria Aron, Eugenia Păcală și 
Maria Dan, d-rele Elena St. Popp, Valen
tina Chiorniță din Cuciulata, Maria Buoișan 
din Săliște, Lenița Pandrea, Veturia Podâ- 
bă din Clușifi, Iuliana Darvași învăț. în V. 
Recea, Viotoria Grama și Letiția Grama 
din Riușor.

Asemenea d-1 Dr. Nicolae Șerban de
putat dietal și adv. a donat mai multe 
obiecte pentru „bazar11.

P. t. d-nele Eugenia Turcu, Elisabeta 
St. Popp, d-rele Elena St. Popp, și Măriți 
Turcu au dat tot concursul la vinderea 
obiectelor în „Bazar“, precum și d-na Ana 
Popa Radu și d-ra Letiția Popa-Radu în 
chioșcul chinezesc.

Tuturor' acestor p. t. marinimoșl spri
jinitori, comitetul reuniunei îșl ține de plă
cută datorință a-le esprima pe acâstă cale 
căldurâse mulțămirl.

Din ședința comitetului Reuniunei fe
meilor rom. gr. or. ținută în Făgăraș la 15 
Februarie 1900.

Maria Dan, I. Berescu.
presidentă. secretar.

Corul vocal rom. gr. or. din Lipova 
învită la conoertul împreunat cu representa- 
țiune teatrală și cu petrecere de dans, ce 
se va țină în sala hotelului „Regele Unga
riei11 Duminecă în 20 Faur (4 Martie) a. 
c. începutul punct la 7*/2 ore sâra. Intra
rea cu bilete: locuri numerisate, de per- 
sonă : rândul 1—2 1 cor. 20 fii., rând 3—4 
1 cor., rând 5 — 6 80 fii., loc de stat 50 fii. 
Venitul curat este destinat pentru procu
rarea hainelor de „Călușerl". — Suprasol
virl se primeso cu mulțămită și se .vor 
chita pe cale Ziaristică.

Programul: 1) „Imnul Unirii11 cvartet, 
cor mixt; 2) „Stăncuța“ sextet, de G. Mu- 
sicescu; 3) „Limba mea11, poesie de N. Ste- 
jărel, declamată de corista Maria Popoviol; 
4. „Trecui valea11 cvartet cor mixt de I. 
Mureșianu; 5) ^Lelea vitâza" textet, de G. 
Musicescu; 6) „Neamțul la bătălia11 aneo- 
dotă de I. A. Bogdan, predată de coristul 
loan Micălăcean. Se va representa apoi 
7) „S6re cu plom11, comediă într’un act de 
Iosif Vulcan prin coristele și coriștii: So
fia Popovic!, Maria Popoviol, Saveta Mo- 
rarih, Sav. Mocârlan, Persida Russu, Dragh. 
Stanii, Const. PuticI, Atanasie Russu, Pe
tru Riști, Const. Dehelean, Const. Jojescu, 
Silvius Cimn, Mitra Russu. — 8) „Răsu
net" sextet, de I. Mureșianu, — I. Vidu.

ULTIME SC1RL
Londra, 27 Februarie. Roberts 

anunță, că Burii prinși sunt cam 
4000; dintre aceștia 1500 sunt oran- 
jeni, ceilalți transvaalieni. S’au luat 
6 tunuri.

Telegrama lui Roberts ă fost 
cetită la cameră. Redmond Joe a 
esclamat: 3000 de Buri făcuți pri- 
sonieri de 40,000 EngJesi, ce victo- 
riă gloriosă! (Rîsete!)

Cronje a plecat la Capstadt, 
unde au fost duși și ceilalți pri- 
sonieri.

Bruxella, 27 Februarie. Agentul 
din Transvaal Dr. Leyds face cu
noscut, că cu totă capitularea lui 
Cronje, răsboiul se' va continua pănă la 
cuțit, decă Anglia nu va oferi pace 
acceptabilă.

Lorenzo-Marquez, 27 Februarie. 
Un numer însemnat de Englesi și 
streini părăsesc Transvaalul.

Londra, 27 Februarie. Telegrame 
private încă anunță capitularea lui 
Cronje. Nu se pote descrie bucuria, 
ce a pricinuit scirea capitulării lui 
Cronje, supranumit aici „leul dela 
Paardeberg11. De-alungul stradelor 
cutreeră grupuri numerose de omeni. 
Aici se crede, că resboiul se apropie 
de sfîrșit, deore-ce în câte-va dil© 
Roberts va fi la Bloemfontein și An
glia va putâ impune pacea cel puțin 
unuia din statele Burilor.

89 0 > ÎL
Populațiunea Europei. Un profe

sor german, Supau, a evaluat populațiunea 
Europei la 381 milione de locuitori în cifre 
rotunde, în crescere ou 79 milione față cu 
populațiunea din 1870, ceea oe dă o cres- 
cere anuală de 3 milione locuitori aprâpe. 
Densitatea mijlociă a populațiunei Europei 
este de 39 loouitorl pe kilometru pătrat. Dâcă 
se consideră fiă-care țâră în parte, Belgia 
este aceea, care oferă cea mai mare densi
tate (224 locuitori de kilometru pătrat). 
In urmă vin Țările de jos (152), Insulile 
Britanioe (127). Italia (111), Imperiul Ger
man (97),. Elveția (11), Franța (71), Dani- 
marca (58) etc. Densitatea minimă se vede 
în Rusia (31), Suedia (11) și Norvegia (6). 
D. Supau a grupat pentru diferitele țerl 
tote orașele, care posed o populațiune de 
100.000 locuitori cel puțin. Imperiul ger
man posedă 29, Austro-Ungaria 6, Belgia 
5, Spania 6, Franța 12, Grecia 1, Insulele 
Britanice 34, Italia 12, Norvegia 1, Țările 
de jos 1 și Turcia 1. In Germania sunt 
cu 50.000 locuitori 57 orașe; în Austria 
18, în Belgia 10, în Spania 18, în Franța 
34, în Greoia 3, în Englitera 67, în Italia 
27, îu Norvegia 2, în Țările de jos 8, în 
Portugalia 2, în România 1, în Rusia 50, 
în Sârbia 1, în Suedia 3, în Elveția 4, 
adecă în Europa sunt 308 orașe, cari au 
împreună o populațiune de 56’/2 milione 
loouitorl, ceea ce face 15°/0 din populațiu
nea totală.

Calcule celebre. Cu tâte, că un se
col este numai o pioătură întro imensă 
mare a vecluiciei, el este pentru noi ome
nii un timp îndelungat. A trăi o sută de 
ani, este pentru uu om un veac și puțini 
se pot bucura de o așa mare favore.

Gât de lung este un secol? El are 
1200 luni, 5200 săptămâni, însă mai bine 
calculat el are 5217, fiind-că fiă-care an 
are oâte una, âr cel bisect câte 2 cjii® mal 
mult, decât au cele 52 săptămâni. Numărul 
Zilelor este de 36,524, fiind-că un secol are 
76 de ani ordinari și 24 ani bisecțl. Un 
secol are priD urmare 876.576 ore.

Un om ar pute să perourgă într’un 
secol un drum forte lung, ohiar dâoă ar 
face numai 10 ore pe Zi- Dâcă socotim pe 
ceas 5 kilometri, atunci omul aoesta ar face 
în 36.524 Zii0 seu 365.240 ore un drum de 
1.826.200 kilometri, o distanță tot atât de 
mare, ca atunci când ar percurge el ecqua- 
torul în jurul pământului de 45-orI, fiind
că sciut este, că pământul are o circumfe
rință de 40.000 kilometri. La acest drum 
nu s’a avut în vedere diferitele piedecî, 
bună-âră ca munți, apă etc. etc.

Cât privesce un voiaj la sore, drumul 
timp de un secol ar deveni numai o frac
țiune, fiind-oă distanța de 148 milione chi- 
lometri dela pământ pănă la sore, ar tre
bui s’o percurgă timp de 81 secole, pentru 
a putâ ajunge la el.

Pentru a trece la mărimea oifrelor 
mari, să facem de esemplu calculul cât 
timp ni-ar trebui nouă să numărăm un mi
lion Bău o miliardă de lei. Cât de departe 
am pute ajunge cu acest calcul într’un se
col? Dâcă am oalcula necontenit fără să 
mâncăm, fără să dormim sâu să. ne odih
nim și luând ca normă pentru un minut 
60 piese calculabile, atunci putem ajunge 
într’o oră la cifra de 3.600, într’o <ji 
86.400, într’un secol de 36.624 ori atâta, 
adecă 3.155.673 600 sâu 3 miliarde, 155 mi
lione, 673 mii și șâse sute. Acâstă cifră 
ored, că este destul de mare.

Datoria francesă a răsboiului din 1871, 
compusă fiind din piese de câte un leu, nu 
s’ar putâ calcula în modul arătat mai sus 
nici într’un secol; cu o muncă de 10 ore 
pe Zi fti ajunge într’un seool, de abia la 
cifra de 1.314.864.000.

ILfiteraturâ.
„Primul Almanack Macedo-Român“ 

a apărut îu Constanța, Tipografia „Aurora11 
Ilie M. Grigoriu. Este redactat de un co
mitet macedo-român, constatator din d-nii: 
T. G. Dabo, P. Vulcan, Dr. T. Șunda și 
N. Tacit. Prețul 2 lei esemplarul. Almana- 
chul e forte bogat în cuprins; conține: ca
lendaristică, biografiile și portretele mai 
multor bărbați de stat, literațl și poeți ai 
imperiului, ai miniștrilor din regatul Ro
mâniei și ai altor mari patrioți macedo
români; apoi soola, biserica, eforiile, epis
copatul și apostolii românismului din Ma
cedonia etc. etc. Materialul peste tot e 
fârte variat și interesant, oferind o lectură 
prețiosă pentru orl-ce Român. Venitdt, ce 
se va realisa din vânZarea acestui Alma
nach, e destiuat în favorul bisericei române 
din Crașova.
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O carte valorosă, scrisă de d-1 Ioan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: ^Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderne11. Acestă carte, atât prin este- 
riorul seu elegant, cât și prin cuprinsul seu 
bogat, de aprope 400 pagine, este o ade
vărată podobă în literatura nostră. Vom 
căuta s’o facem mai de-aprope cunoscută 
cetitorilor noștri; de-ocamdată ne mărginim 
a atrage asupra ei atențiunea tuturor Ro
mânilor iubitori de carte; în ea cetitorul 
va găsi o comoră nespus de prețiosă de 
învățături, de mângâieri, de însuflețiri spre 
tot ce e moral, nobil și frumos. Prețul 1 fl. 
25 cr. (cu posta 1 fl. 35.) Pentru România 
3 Lei, la care este a se adauge și portul 
postai. — Se află de vendare la Tipografia 
„A. Mureșianu“, la librăria N. I. Ciurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
„Ttesboiul pentru neatârnare, po

vestit pe înțelesul tuturor de George Coș- 
bucu, este o carte nu numai cât se pote 
de interesantă, bine scrisă și atrăgătore, 
der tot-odată și cea mai eftină între căr
țile românescl, apărute pănă acum. Un esem- 
plar în format mare 8° de 283 pagine costă 
numai 50 cr. (cu posta 55 cr.). Cu deose
bire ar fi de dorit să se respândescă cât 
mai mult în straturile poporului, fiind ea 
în adevăr scrisă „pe înțelesul tuturor11.

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului11 îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român11 de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea orl-oe plugar, orl-ce măestru, 
orl-c9 om, care scie ceti, pote să înțelăgă lă
murit, ca-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

*
Partea a Via Din Memoriul lui 

Iosif Sterca Șuluțiu de Cărpeniș“, mem
bru fundator și membru în. comitetul „Aso- 
ciațiunei pentru literatura română și cui- | 
tura poporului românw etc. Sibifu, Tipo
grafia lui W. Kraft 1899. Prin publicațiu- 
nea acesta — care se estinde pe 295 pa
gine, tipar condensat, volumul avend format 
8° mare — domnul Iosif Sterca Siulutifi 5 5 ’
face un prețios serviciu literaturei nostre 
istorice. „Memoriul11 partea VI. care cu
prinde 16 capitole, este o continuare a 
„Memoriului11 d-sale, din care 5 părți au 
apărut, deja, și după cum se indică la finea 
lucrării de față, va urma și partea Vll-a. 
Notăm, că broșura de față s’a publicat în 
500 esemplare. Cei ce posed biografia lui 
Iancu, au neapărată trebuință de acest „Me
moriu11. Prețul ei este 1 fl. 25 cr. esem- 
plarul, plus 10 cr. porto. Se vinde la li
brăria W. Krafft în Sibiiu. D-nul Șiuluțiu 
dăruesce 200 fl. din prețul broșurilor pen
tru „Casa națională11, er restul pentru alte 
scopuri filantropice. Recomandăm publicu
lui nostru cu totă căldura acesta valorosă 
publicațiune.

„BISTRIȚIANA"
Institut de credit și economii în EISTZ^ITA.
------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------- - -------------2__________

CONVOCARE.
Pe basa conclusului subsemnatei direcțiuni din 24 Februar 1900 P. T. Domni acționari 

v6că prin acesta la &

a Xlll-a Adunare generală ordinară,
a institutului de credit și de economii „BISTRIȚIANA“, care se va ține la 
în localul institutului.

Obiectele de pertractare sunt:
1) Esmiterea alor 3 verificătorl pentru protocolul adu- 

nărei generale.
Raportul direcțiunei și.., al comitetului de revisiune, 

statorirea dividendei pre anul 
și împărțirea profitului curat.

Abscrierea dubidselor.
4) Statorirea marcelor de presență
5) Alegerea 

acelora, 
sortați, 
6 ani.

Alegerea

2)

3)

se con-

23 Martie 1900 la 9 ore a. m.

de gestiune 1899

pre anul 1900. 
direcțiune în locul 

cari conform § 34 din statute vor fi 
eventual realegerea acelora pre timp de

alor 2 membri în

6)

Active.

comitetului de revisiune.

încheierea socotelelor

florini cr. florini cr.
Cassa................................................. 4662 58
Cambii de bancă. . 366452.50
Escompt hipotecar . 63506 43 429958 93
Tmprumute pe hipotecă . . . 33223 61
împrumute pe obligațiuni. . . 13510 89
împrumuturi pe efecte (Lombard) 4635
Efectele fondului de pensiune 3360 —
Efectele fondului special de re-

servă ........................................... 510 —
Realități........................................... 19996 57
Mobiliar........................... 488.75
după amortisare de 10°/0 48 87 439 88

Debitori........................................... 4538 61 514836 07

514836 07

Debit.

7) Alte eventuale 
Domnii acționari, 

tele societății voesc a 
în personă seu prin plenipotențați, sunt jugațl a-și de
pune acțiunile și eventual dovedite de plenipotență 
trei 4ile înainte de adunarea generală la 
tufului. ■

Bistriță. 24 Februarie 1900.
Mihăilă Mihăilasch

director esecutiv.

propuneri.
car! în sensul § 21 
participa la adunarea generală

cu 31 Decemvre 1899

Capital de acțiuni...........................
Depuneri spre fructificare și anume :

a) de-ale privaților
b) de-ale fondului ge

neral de reserve
c) de-ale fondului spe

cial de reserve .
d) de-ale fondului de 

pensiune ....
e) de-ale fondului pen

tru scopuri filantr.
Dividendă neridicată pro 1898 
Interese transifbre.....................
Cambii reescomptate .... 
Creditori......................................
Profit curat ................................

din statu-

cassa iusti

ni. p.

Pasive.

40.000.—

5382.17

8536.09

499.60

217.592.79

florini cr. florini cr.
40000

272010 65
40 —

4707 15
190007 43

645 63 507410 86
7425 21

514836 07

Credit.

Cursul la bursa din Viena.
Din 27 Februarie 1900.

Renta ung. de aur 40/0 .................... 98.50
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.95
Impr, căii. fer. ung. în aur d1///,, . 101.10 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4*/2°/o • 100-25 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 4% .... 93.30 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 94.—
Impr. ung. cu premii-................... 163.—

Losuri pentrureg. Tisei și Seghedin . 141.50

Contribuțiune directă 1641.86
10°/q după interesele la

depuneri .... 1180.92
Competință de timbru . . . .
Salarie .... 
Spese de tot soiul 
Interese la depuneri 
Bani de cuartir . 
Maree de presență 
10°/0 amortisaie din 
Porto postai 
Dubidse .... 
Profit curat .

mobiliar

florini cr. florini cr.

2822 78
25 50

6917 33
743 21

11809 08
940 —
344

48 87
181 50
43° — 24271 27

7425 21
31696 48

Bistriță, 31 Decemvre

Renta de argint austr..........................99.50
Renta de hârtie austr.......................... 99.40
Renta de aur austr...............................98.80
Losuri din 1860................................   137.25
Acții de-ale Băncei austro-ungară -. 126.80 
Acții de-ale Băncei ung. de Credit -. 187.40 
Acții de-ale Băncei austr. de credit-. 236.20 
NapoleondorI...................................... 19.27
Mărci imperiale germane . . . 118.30
London vista................................ •. 242.50
Paris vista................... ■... ■. 96.25
Rente de corone austr. 40/0 • • '• 99.25 
Note italiene......................................  89.90U” 

Âlecsandru Szilași m; p.,
președinte;

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu fâaior.

florini er. florini cr.

27300 16 1

928 78
2575 05
892 49 31696 48

K

31696 48

Interese după tot feliul de împru
muturi ...........................................

Interese de întârziere . . . .
ProvisiunI și tacse.....................
Chirie................................................

Mihăilă Mihailasch m. p.,
director esecutiv.

Stefan Poruțiu m. p.,
căssar.

Leon Monasterian m. p..
comptabil.

Sub-semnatul comitet am esamioat conturile

losif Lissai m. p.,

presente și le-am aflat în deplină regulă. 

Bistriță, 19 Februarie 1900.
Anchidim Oandale m. p.,

Cursul pieței Brașov.
Din 28 Februarie 1900.

Bancnota rom-. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’ori. Cump. 
G-albenl 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. —.—

100.— Vând. 101.—

Pompiliu Grapini m. p.

-A. TT T S-
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfi face și reînoi 

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

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 binevoiască a scrie adresa, 

lămurit și sg arate și posta ultimă.
Administraț. „Oaz. Trans/

Tipografia A. Mtireșianu, Brașov.


