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Șoviniștii și naționalitățile.
S’au mai așefiat valurile, ce le-a 

produs la suprafață bolovanul aruncat 
de representantul șovinismului ne
bunesc, Komjathy, în apa afundă a 
cestiunei naționalităților.

Nemulțumirea, manifestată cu 
ocasiunea acdsta între diferitele nu
anțe ale celor, cari representă în 
dietă esclusivele interese ale rassei 
dominante cu privire la politica ur
mată față cu naționalitățile nema
ghiare, a avut resultatul, că s’a enun- 
ci at în dietă din tote părțile, că toți 
Maghiarii sunt una și nedespărțițl 
în idealul și țînta șovinismului lor. 
Decă cu tdte astea esistă între ei 
vre-o neînsemnată deosebire, acbsta 
privesce numai tactica de proce- 
dere, țînta și programul sunt înse 
unele și aceleași.

Acum disensiunile dintre ade
renții direcțiunei actualului ministru- 
președinte Szell și dintre părtinitorii 
politicei fostului ministru-președinte 
Banffy în cestiunea amintită, s’au 
transplântat din dietă în pressă, în 
care se continuă micile hărțuell al 
căror motiv adevărat sunt rivalită
țile dintre diferitele grupuri ale 
mar ei majorități guvernamentale.

Intr’aceea înse nu se putea, ca 
resultatul cu totul negativ al așa 
(fiisei desbaterl de naționalitate în 
dietă, se nu producă o adâncă im- 
presiune în cercurile naționalităților. 
Este de prisos a mai spune, că 
aceste impresiuni numai favorabile 
n’au putut fi.

Direcțiunea indicată de minis
tru-președinte Szell în politica sa de 
naționalitate, a trebuit se desilusio- 
neze chiar și pe cei mai optimiști 
și creduli. Totă pressa independentă 
a naționalităților nemaghiare s’a 
pronunțat categoric în contra vede 
rilor politice espuse în discursurile 
lui Coloman Szell, fără a fi amăgită 
cât de puțin de modul, în aparență 

prevenitor, în care și-a făcut enun- 
ciațiunile sale relative la atitudinea 
sa în cestiunea naționalităților.

Ca dovadă, cât de nefavorabil 
au fost judecate aceste enunciațiuni 
ale lui Szell în cercurile politice ale 
naționalităților, pote servi articulul, 
ce l’a publicat calele aceste baronul po- 
litisant șerb I. Zivkovici în „Buda- 
pester Tagblatt”. După-ce constată 
resentimentul, ce l’au produs enuncia- 
țiunile ministrului-președinte în sînul 
pressei independente serbesci, care 
a declarat tote asigurările lui Szell, 
că va trata în mod egal, cu drep 
tate și cu păstrarea legalității și pe 
naționalitățile nemaghiare, de nisce 
frase gdle, care nu stau nicidecum 
în consonanță cu programul seu șo- 
vinist politic, baronul Zivkovici face 
o încercare în adever desperată de-a 
tălmăci enunciațiunile lui Szell în 
favorul naționalităților.

Fostul șef de secțiune e de pă
rere, că cu „ore-care bunăvoință” 
s’ar pute aduce în consonanță prin
cipiile ideii de stat maghiar și ana- 
țiunei maghiare unitare cu dreptul 
de esistență al naționalităților ne
maghiare și a desvoltării lor cul
turale.

O problemă acesta mai grea 
chiar decât problema cuadraturei 
cercului. Și într’adever, ar trebui nu 
numai puțină, der de tot multă 
bunăvoință, sbu mai bine fiis ar tre
bui cea mai mare orbire și lăpedare 
de sine, ca un Serb, Român, orî 
Sas, care îșî iubesce națiunea sa, se 
găsâscă, că ideia de stat maghiar, 
cum o profesâză, înțeleg și aplică 
afii Maghiarii — ar putb fi adusă în 
armoniă cu dreptul de esistență al 
naționalităților.

Cumcă așa este, o simte, pote, 
în internul seu și Zivkovici. De 
aceea el nici că se încdrcă a-șl mo
tiva cum se cuvine „părerea sa mo
destă”, ci se mărginesce numai a 
pune întrebarea naivă: „De ce n’ar 

pute Șerbul, Românul shu Sssul leal, 
pe lângă cultivarea propriei sale 
naționalități se fiă un bun Ungur” ? 
Vre se. fiică, pdte, un bun cetățen 
ungar.

De ce adresâză înse întrebarea 
acesta conaționalilor sei și nu ace
lora, cari nu admit ca cineva se fiă 
bun cetățen ungar, adecă bun „pa
triot” și tot-odată se fiă bun națio
nalist șerb, român, ori sas?

Dâr se dă de gol br. Zivkovici 
prin întrebuințarea cuvântului „leal”, 
că însuși nu crede, ceea-ce afirmă, 
orl-că nu e de bună credință. Cad 
ce însâmră Șerbi, Români și Sași 
„leali” ? Vrea se fiică printr’asta, că 
se împart în doue: unii leali și alții 
neleaii? Și care sunt cei leali? Nu 
cumva aceia, cari, ca br. Zivkovici, 
găsesc, că politica maghiară a mi
nistrului președinte este „nu numai 
înțelâptă, der în tâte privințele 
dreptă”. Silințele, ce și-le dă fostul 
șef de secțiune șerb, de-a uni focul 
cu apa, pot se producă numai 
compătimire la toți cei cari sciu ce 
va se fiică politica reală.

Caracteristic este răspunsul, ce 
l’a dat lui Zivkovici fdia moderată 
săsescă din loc. Ea fiise din punc
tul ei de vedere: „Zivkovici are 
dreptate. Espunerile liberale ale lui 
Szell să nu fiă privite ca frase gdle. 
De altă parte însă, nici declararea lui 
Szell înaintea dietei, că densul (Szell) 
e șovinist, să nu fiă privită ca frasă 
golă”.

Așa judecă afii chiar și cei mai 
moderați'din sînul naționalităților.

Căușele și efectele resboinlui 
din Africa.

ț>iarul „Tâgliche Rundsohau” dela 24 Februa
rie primesce din Londra următorele:

Forte la timp apare afii o carte, Pdis- 
boiul din Africa de sud: căușele și efectele 
luiu, de economistul I. A. Hobson, oare ju
decă stările din sudul Africei pe basa unor 

studii seriose și îngrijite făcute la fața loou- 
lui. Imparțialitatea sa lipsită de patimă 
despică metodic și fără reservă îngrozitorea 
grămadă de jumătăți de adevăruri, dena
turări, minoiunl și răutăți, ce formâză ma
terialul pentru ancheta asupra căușelor răs- 
boiului. Analisa lui spulberă tdte conclusiile 
falaciose, poveștile și fabulele, âr în locul 
acestora se ridică o nerăsturnabilă acusare 
a guveunului britanic și a agenților săi. 
Pănă acum, atacurile împotriva \Chamber- 
lainismului nu s’au dat de cât în diferite 
articole de fiiare fără legătură între ele și 
în discursuri publice. Hobson însă a rnobi- 
lisat ou minuțiositate tote forțele adevăru
lui și.le-a așefiat înt.r’o covîrșitdre ordine 
de luptă. Un singur moment autorul nu-șl 
lasă judecata dusă de aripele fantasiei. Gre- 
șelele Burilor sunt tot așa de puțin trecute 
cu vederea, ca și atitudinea guvernului[bri- 
tanic, care e desvăluită, sine ira ei studio, 
în adevărata ei lumină.

De o remarcabilă temeiniciă și clari
tate e nemilosa aDalisă la care supune Hob
son doleanțele Uitlanderilor, așa disa con
jurație a Olandesilor din Africa de sud, re
proșurile făcute Burilor pentru înarmările 
lor, cestiunea suzeranităței și tratative di
plomatice, cari au dus la răsboift. Der cele 
mai importante sunt, pote, acele capitole 
din partea a doua a cărței, care trateză 
despre „Politica Rand-capitaliștilor”.

In acâstă privință, Hobson are un 
singur mare regret, și anume, că nu pote 
discuta cestiunea acâsta fără să nu pară, 
că ar voi să apeleze la patima urei în con
tra ovreilor. Câțl-va din marii financiari 
sud-africanl sunt, ce e drept, EnglesI, der 
încetul cu încetul isvorele economice ale 
Africei de sud au oăfiut în manile unui 
mic grup de financiari internaționali, „cari 
de origine cei mai mulțl sunt germani, dăr 
de rassă sunt ovrei”. „Nu Hamburgul, nu 
Viena, nu Francfortul, ci Iohanesburgul e 
noul Ierusalim?.

Hobson arată, că uriașa industria a 
„Rand”-ului, al cărei capital înainte de 
răsboiă. avea o valore normală de 150 mi- 
lione funțl sterlingl, e dominată de finan
ciarii internaționali. Dâr și alte interese se 
află sub controlul acestor dmenl. O mare 
parte a Burilor din Transvaal e tot așa de 
mult în mâna cămătarilor evrei, ca și ță
ranii din Rusia.

Pe basa acestora și a altor fapte au
torul ajunge la conclusia, că Anglia nu se 
luptă pentru nimic alta, decât să facă sin
gură stăpânitore la Pretoria o oligarchic 
internațională de proprietari de mine -și de

FOILETONUL „GAS. TRANS”.

Portul perucilor și bărbierii la 
Romani.

Comunicare făcută în ședința Academiei 
Române, de loan Kalinderu.

II.
Venind la partea a doua a comuni- 

cărei d-lui I. Kalinderu, făcută la Acade
mia, relativ la bărbieri, aflăm, că acâstă 
profesiune avea mai mare importanță la 
antici, ca afii. In magazinele lor, numite 
tonstrinae, vin bărbați și femei une-orl, de 
se dichisesc diminăța, lipsindu-le cele tre- 
buitore pe la casele lor. Bogății aveau 
sclavii lor cari îi rădeau său tundeau, așa 
că erau dispensați a-se duoe în tonstrinele 
publice.

Acești tunfiătorl practioau la început 
în aer liber și abia mai târfiiu în prăvăliile 
numite mai sus, oarl erau și un loc de în
tâlnire a omenilor fără ocupații, doritori de 
soirile nouă ale fiilei. Aceste mag&zine sunt 
numărose și de tdtă mâna: unele bogate, 
cu tdte instrumentele necesare, cu oglinfil 
mari, luxos mobilate, er altele oa. pentru 

vulg, prevăfiute numai cu strictul necesar. 
In ele mișunau, cum am fiice afii, repor
terii, dând tote nouățile fiilei, er în mijlo
cul lor bărbierii îșî fac meseria tunfiend, 
răfiend, frisând cu fierul cald, deși Ovidiu 
sfătuesce pe bărbați a-se feri să placă prin 
asemenea mijloce și de-a imita trista modă 
a preoților Cibelei.

D-l Kalinderu descrie o bărbieriă gă
sită la Pompei în via di Mercurio, ce avea 
oa dimensiune 3 m. 30 cm. pe 2.18 cm.; 
în drepta întrărei e o bancă, de-asupra 2 
scobituri pentru vase, er în interior un 
scaun pentru cliențl. In privința esercitărei 
acestei meserii fiioe, că bărbierul, peritru 
a-se numi artist, trebue să scie a rade (ra
ri or), a smulge părul (subvellor), a răzui 
epiderma (desquamor), a coafa (ornor), a 
freca cu piatră ponciă (pumicor), a netefii 
(epolior), a sulemeni (pingor) și în fine a 
tăia unghiile. Mai departe ne face un ta
blou de cum erau așefiate obieotele în 
tonstrine și cum coaforii invitau pe cliențl 
a-le face toaleta; de es. unii voiau a-șl 
smulge părul: pentru aoâsta bărbierul în- 
trebuințâză paste epilatorie, se aplică alifii, 
dropax, psilothrum, în composiția cărora 
întră rășină, sulfur de antimoniu. Să In

trăm la Sicinin, fiice d-l Kalinderu, bogatul 
bărbier citat de Orațiu în Arta Poetica: 
„O coțofană imitase vocea omenâscă, cân
tecul animalelor și chiar sunetul instrumen
telor. Reolamă ingeniosă 1 Mueratioii adu
nați acolo țineau mai mult la renumele, că 
sunt gătiți, decât la acela de omeni cin
stiți”. Cu drept cuvent dâr Romanii, pen
tru a arăta cam ce preț se pdte pune pe 
asemenea mueraticl, îi numiau „omeni, cari 
se scarpină numai cu un deget”. Cele mai 
bogate tonstrine le găsim împrejurul Foru
lui și în suburbia Carenelor; dr în via 
Suburra merge clasa de jos, unde practică 
acdstă meseriă și femei. Prețul toaletei era 
de 2 dinari — cam 12 centime, nartul pre- 
văfiut în edictul lui Dioclețian.

Cum vedem, meseria de bărbier era 
forte productivă de când Romanii începură 
a-se rade și tunde. Agrippa îi pune gratis 
la disposiția poporului, când fu edil, pen
tru a-șl face popularitate.

Mulțl devin bogațl, ceea-ce indignă 
pe Juvenal, când vede fericita stare mate
rială a bărbierului său, la care se dichisea 
încă din tinerețe.

Istorioii romani continuă d-l Kalinderu, 
cari nu se ocupă decât de istoria răsboie- 

lor și sunt absorbiți de politica fiilnică, ne- 
gligiâză acâstă breslă de meseriași, ce o 
vedem figurând în afișele electorale comu
nale descoperite la Pompei.

Iși esplică apâsta prin faptul, că scla
via, fiind temelia sooietății, munoa era des- 
prețuită, âr negustorii n’au nici un ames
tec în afacerile publice. Meseriașii liberțl 
seu proletari au fost mult timp împedecațl 
d’a intra în armată, căci numai Romanii 
erau demni a purta armele și apăra patria. 
Totuși mai târfiiu se formară asociații și 
colegii de meseriași, despre care se men- 
ționeză abia în epoca Antonicilor, istorioii 
nepomenind nimic despre ele. Academi
cianul fiice însă, că lămuriri mai multe în 
acâstă privință trebue să le căutăm în co
dicele de legi, în lucrările jurisconsulților, 
cu deosebire în Codul lui Theodosiu co
mentat admiralul de Jacques Godefroy. Si- 
tuațiunea legală a acestor bresle, acordân- 
du-li-se drepturi, privilegii și datorii, s’a 
regulat după epoca Antoninilor.

Un bogat material istoric asupra pro
fesiunilor industriale găsim în inscripțiile 
din Cisalpina, Dacia și Panonia, cari sunt 
adevărate documente istorice lapidare, ce 
ne înfățișdză scene din viața populară a 
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speculanți, cari mai presus de tâte urmă
resc și scopul de a pute trata pe Caffri ca 
pe nisce sclavi și a micșora salariile negri
lor și albilor, după oum aoâsta s’a și făout 
deja în Kimberley.

Al treilea capitol al cărței întitulat 
„Resolvarea cestiunei11 cuprinde o aspră 
critică la adresa acelora, cari în prostia și 
miopismul lor au afirmat, că răsboiul va 
aduce cu sine o resolvare definitivă și o 
ordine temeinică a situațiunei din Africa 
de sud. Hobson e de părere, că și în ca
șul, când armata Burilor va fi bătută, si
tuația cea mai favorabilă tot a Ohndesi- 
lor va fi. Aceștia sunt în majoritate și sunt 
stabiliți în țâră, pe când Englesii for- 
mâză mai mult o populațiă migrătâre oră- 
șenâsoă.

Autorul se ocupă apoi în deosebi cu 
cestiunea, decă preponderanța politică, pe 
oare o au Olandesii din causa numărului 
lor mai mare va fi la urma urmei înlătu
rată prin desvoltarea și propășirea minelor, 
a industriei și agriculture). Hobson discută 
acâstă oestiune sprijinit pe temeinicile sale 
ounoscințe economice, dâr argumentele sale 
sunt prea lungi și prea strînse spre a-le 
putea reda chiar numai în resumat; de 
aceea suntem siliți să ne mulțumim cu re
petarea unei singure frase, pe care el o 
pune drept firma ea convingere — adecă: 
„După ce vom fi înotat într’o mare de 
sânge pănă la Pretoria, ne vom găsi în 
fața unei dileme: vom avă să alegem în
tre susținerea prin volnicie și baionete a 
unei oligarchii de financiari internaționali, 
său... restabilirea dominațiunei Burilor11.

De aceea, după Hobson, pentru An
glia nu e mântuire în Africa de sud, de
cât numai dăcă va restabili starea de lu- 
orurl dinainte de răsboifi și va recunâsce 
și respecta independența republicelor bure: 
altmintrelea, răsbunatârea Nemesis va a- 
junge și pe Anglia.

Din diecesa Aradului.
(La situațiunea generală.1)

15/27 Februarie 1900.
Nu de lung timp episcopul Goldiș a 

luat a mână toiagul diecesei nâstre. Totuși 
aoest timp e prea de-ajuns spre a pricepe 
situațiunea, oe ni-s’a creat prin alegerea 
lui, ba chiar și spre a ne insufla seriâse 
griji cu privire Ia viitorul, prosperarea și 
fericirea dieoesei, apoi cu privire la res
pectarea, observarea și ocrotirea legii fun
damentale bisericescl și a instituțiunilor 
năstre bisericescl oreate și legănate de alții.

E invederat, că omeni cu caractere 
private, publioe-politice; cu convingeri po- 
litioe-morale și bisericescl elastice, în totă 
Metropolia, ba în tot regatul ungar nioăirl 
n’ar fi aflat un loo mai accesibil ca Aradul 
pentru intemeiarea lucrătârei lor, cu alte 
cuvinte: ca cuib în care să clocăscă, pu- 
ieze și prospereze caraoterele lor, morali
tatea lor privată publică și „politica11 lor.

Da, durere, numai în acest oraș a 
esistat și esistă un fel de românism fleo- 
sibil, ca nuiaua fragedă, care este și martir 
și servil, și de parolă și fără parolă, și 
național și antinațional, și bisericeso și 

acestor oorporațiunl. Vorbind apoi de 
Mommsen, care în 1843 regretă lipsa UDei 
colecțiunl a acestor inscripțiuni, arată, că 
tot grațiă muncei sale, un bogat material 
se găsesce în monumentala luorare Corpus 
inscriptionum latinarum, editat de Academia 
berlinesă. Mai departe dice, că se găsesce 
la Pompei o oorporațiă a bărbierilor (ton- 
sores) și alta a vendătorilor de parfumurl. 
Menționăză de grafiti electorale, prin care 
acele corporațiunl indicau candidați pentru 
dregătoriile din oraș. Medicii și bărbierii 
nu figurăză într’o listă, de care vorbesce 
Plutarc — dovadă, că aceste corporații 
s’au constituit mai târdiu de Numa Pom- 
piliu.

D-l Kalinderu încheiă interesanta și 
folositorea sa oomunicare, din care pe lângă 
cunosoințele, oe ne dă în amănunțime asu
pra vieței intime a strămoșilor noștri, face 
ca să reiese iubirea pentru virtute și ura 
împotriva desfrâului și esagerările luxului.

Aplause numărâse au acoperit frumâ- 
sele cuvinte ale academicianului nostru, 
dimpreună cu felicitările oăldurâse, oe-i au 
adresat colegii de Academiă. 

antibisericesc, și legal și călcător de lege 
c’un cuvânt: în fiă-care <ji altfel, în fiă-oare 
act de alte vederi. Numai aici a esistat și 
esistă un „Gilibidaohe“, care a fost și mare 
„tribunist“ și înverșunat, neîmpăcat anti- 
tribunist, un înflăcărat „naționalist11 (în
țeleg aderinte al partidului național) și 
dodată cel mai mare antinaționalist; care a 
numit pe Goldiș apostat, trădător, vencjă- 
tor etc., eto., solicitând, mai ales în cor
porațiunl bisericesol, soâterea lui din bise
rică : sinode, congres etc., âră la urmă l’a 
făcut cap al diecesei, glorificându-1 și prea- 
mărindu-1.

Ei, le trebuia un om cu numele, un 
om oare să aibă titulatura de Episcop, dâr 
de fapt Mangra și ai săi să guverneze și 
să fericâscă diecesa în forma și după chi
pul și asămănarea sa : să invoci tot mereu 
memoria „marelui Șaguna11, dâr să o bat- 
joourescl prin faptele tale; să te provool 
mereu la „statutul organic11, dâr de fapt 
să-l nesocotesci și să-l calci la fie-oe pas; 
să faci în fâiă politica oea mai radicală 
națională, âr pe la mese să te săruți și 
împrietiuescl cu secularii ei inimici; să te 
dai de martir național, âr pe sub mână să 
te umilescl și prosterni înaintea fișpanului, 
viceșpanului și primarului spre a te „re- 
habiiita11 la guvern; să dai c]i de di pe 
Goldiș de omul energic, de omul dreptății, 
de „purificător11 pănă când bietul e un bu- 
nuț, condus ca de căpăstru, lăsând oale li
beră celor „nepurificați11 să calce legea și 
să purifice !...

In momentul fatal, când în sinodul 
eparchial electoral dela 2 (14) Maifi a. tr. 
din partea înaltului presidiu i-s’a adus la 
cunosoință votul electoral, atunci păr. Gol- 
diș, bagsâma luându-1 gura pe dinainte, a 
declarat, oă „în inima sa toți fii diecesei 
vor fi priviți deopotrivă11, ceea-oe nu pote 
însemna decât că în activitarea sa oficidsă 
va fi drept față de toți, imparțial, va fi 
just și va respecta legile nâstre bisericescl, 
aplicându-le față de toți deopotrivă, și 
oumcă va faoe ca dragostea creștinâcă, 
paoea și liniștea să domineze în diecesă.

Dâr, vai, acjl suntem convinși, că fru
mușele cuvinte au fost numai pe buze, pe 
când în inimă și în fapte tronâză ura, res- 
bunarea, terorismul și tâte relele, de cari 
pote fi capabilă o clică egoistică sumâță. 
Iguorarea, chiar căloarea legii positive și 
a regulamentelor sustătătâre, desprețuirea 
postulatelor moralității publice, a păcii pu
blice și a celorlalte calamități, ce fac vârf.

Faptele vorbâscă.
Se scie, că „organul personal11 al pă

rintelui Goldiș neîntrerupt și fără nici o 
rușine clevetea câte verdl uscate asupra ca
pului încoronat al Metropoliei nâstre, lu
crând din răsputeri spre a-1 dejosi, despo- 
pularisa. Pe archimandritul, singurul, ce-1 
avem în diecesă, asemenea l’a batjocorit, 
calumniat, aducendu-1 în legături cu fapte, 
murdare, ilegale, josnice, de cari acest bun 
și blând demnitar al bisericei și diecesei 
nostre nici când nu a fest, niol e capabil. 
Și cine a aucjit său a cetit când-va vre-un 
cuvânt său vre-o desmințire ori vre-un 
veto din partea părintelui Goldiș, fiă în 
public, fiă în consistor seu în cutare-va 
predică, în contra acestor demoralisătâre 
și soârbâse infamii ? Nimeni! Stăpânul con
simte der cu argații săi întru tote, âră 
acest stăpân are outezanța de-a sta pe.tro
nul umilinței, blândeței, păcii, iubirei și a 
cârmuirei înțelepte a diecesei!...

Sub firma, că El este „iubitor de 
dreptate11 și „energic11, a terorisat pănă la 
desperațiune pe funcționarii aleși în regulă 
de sinâdele eparohiale și i-a forțat eă-șl 
dea demisiunea înainte de timp, ca să-i 
potă înlocui cu unelte de ale sale : omeni 
nici apțl, nici competențl de-a ocupa „la 
poruncă11 posturile, la cari i-a chemat stă
pânul.

Sub firma, că el npurificâu a atras 
în jurul său tot omeni, cari în nici o pri
vință nu sunt purifioațl, omeni cari lingușeso 
pe stăpân — ei vor soi pentru ce!

Tot spre asemenea scopuri păr. Gol
diș crează posturi peste posturi: referențl 
peste referențl. Așa d. e. senatul „strîns 
bisericesc11 îșl are referințele său legal. 
Acesta este în viață, în activitate, sănătos, 

este bărbatul cel mai priceput, ca să nu 
die „sufletul11 administrațiunei dieoesane, 
dâr păr. Goldiș totuși a mai făout și pe 
„protosincelul său“ Mangra ^referent ono
rar11 (!), o titulatură, care în statutul or
ganic nu esistă. Și pe astfel de omeni, în
țeleg funcționari făuriți în mod absolutis- 
tio, nealeși din partea sinodului la postu
rile, oe le ocupă, îi admite în ședințe con
sistoriale, le dă dreptul să refereze oause 
momentuâse, delăturând dela activitate pe 
referenții legali și singuri competențl a 
refera.

Statutul organic dispune apriat și la 
înțeles, că episcopul trebue să aibă un eco
nom; oă în oasurl de absență sâu de bâlă 
„asesorul oel mai bătrân11 are să suhstitue, 
respective să subsemneze în numele epis
copului. La Arad și sub „fericita eră nouă“ 
nu esistă acâstă regulă. In loo de econom 
este „econ<fmău, adeoă âre-care verișâră (sâu 
ce fel de neam va fi) a P. S. S., care stă 
— cum aud — și la masă cu P. 8. Sa, de 
regulă, une-orl chiar și la „mese de gală“, 
cum a fost aceea, la care s’a veselit și cu
viosul protosincel prospet, alias „referent 
onorar11; în locul unui „asesor bătrân11 sub- 
semnâză vrednicul și pururea cuviosul pro- 
tosinoel Mangra, oare însă, pănă acjl, nu e 
nici asesor consistorial, nici „cel mai bă
trân11 între asesori.

Ei, dâr tote astea se socotesc ca ni
micuri; și păr. episcop Goldiș este de firma 
credință, ba cred, ar fi în stare să con
firme și cu jurământ, că P. S. Sa nu ne- 
socotesce, nu calcă statutul organic făout 
de „marele Șaguna11 !

Nu e mirare, când putem oonstata 
astfel de virtuți în „era nouă11 ; căci Prea
S. Sa este înoungiurat numai de „omenii11 
săi, și așa de încungiurst, încât adesea ne 
vine să ne întrebăm: cina e fapticul epis
cop în diecesă, Goldiș ori Mangra? Oposi- 
ția, fiă orl-cât de cinstită, seriâsă sâu bine- 
voitâre, este privită și tractată din partea 
P. S. S. ca „dușmană11.

Vârf la tâte le puse „numirea11 de 
protopop pentru tractai Belințiil. S’au mai 
întâmplat, e drept, și în alte eparhii, că 
consistoriul nu a numit pe acela, care în 
sinodul protopresbiteral întrunise majori
tatea voturilor, ci pe altul cu voturi mai 
puține. Dâr respectivele consistdre aveau 
motive binecuvântate; pănă când cei din 
Arad nu pot ave, decât doră motive de 
despotism. Și astfel, pe acest singur motiv, 
și pe lâDgă abus de referadă, pe lângă te- 
rorisare asupra membrilor din consistoriu, 
terorisare neiertată și ne mai pomenită, a 
desconsiderat votul colectiv (al comunei, oa 
alegătâre de preot) unanim, majoritatea 
imposantă a sinodului electoral, a delătu- 
turat pe cel mai bine ovalificat între toți 
recurenții, și a numit pe... cu alte cu
vinte: a făcut o formală revoluțiă în pro
topopiat !

Cină a voit asta?
Sora din Arad a unui ateist din Ca

ransebeș — dice-se!
Cine a eseoutat asta?
Mangra Văzul — călugărul cel puru

rea „cuvios11! El s’a făcut pe sine „refe
rent11 onorar, în causă, la urmă „comisar 
consistorial11 — nenumit de atare din par
tea consistoriului 1

Acesta este începutul „erei noue“. Si 
astfel — lucrul de căpeteniă — sub lo
zinca: „jos cu neamurile11, se constitue fru
mușel clica aradană.

i
„Articolul dictatorial^ în Alsațsa- 

Lorena.
In parlamentul german, unul din de

putății Alsației a propus, ca să se suprime 
articolul dictatorial, care prevede înființarea 
imediată a dictaturei în Alsația-Lorena 
atunci, când în acâstă provincia s’ar des- 
lănțui vre-o mișcare anti-germană.

Deputatul Winterer amintesce, că acâstă 
propunere s’a făcut pentru prima oră 
acum 25 de ani. El spune, că articolul în 
cestiune este cea mai veehiă lege de es 
cepțiune în imperiu și că a sosit momen
tul, ca acest articol să dispară. Articolul 
dictatorial are efectul de-a ținâ Alsația- 

Lorena într’o stare de asediu nelimitată. 
Interpretarea acestei prescripțiunl legale de
pinde de acela, care o aplică și orl-ce lo
cuitor pote eă fiă espulsat fără desbaterl 
judeoătorescl și fără nici un motiv.

Prințul de Hohenlohe, cancelarul im
periului, opunându-se aoestei propuneri 
spune,- că articolul dictatorial nu trebue 
considerat, decât ca un avertisment față 
de tendințele francese în Alsația-Lorena, 
cari înoă se manifestă și astăcjl. E adevă
rat, că populațiunea acestei provinoii este 
germano filă și leală, dâr nu se pote con
testa esistența unei minorități, care nu- 
tresce încă simțăminte anti-germane și al 
cărei anti-germanism a prins rădăcini 
adânci și produce din timp în timp fructe. 
Articolul dictatorial, prin urmare, îșl mai 
are încă rațiunea de-a viețui pentru Alsația- 
Lorena.

După-ce mulțî deputațl, înoă Alsațient 
în cea mai mare parte, au susținut supri
marea acelui articol, care— după espresia 
deputatului Riff — apasă ea un munte 
asupra populațiuuei alsațiene, propunerea 
a fost primită cu o majoritate numărosă.

S’a primit de-asemenea propunerea 
deputatului Kuechly, oa pentru alegerea oo- 
misiunei provinciale să se introducă drep
tul electoral nemijlocit.

Răsboiul din Africa sudică.
La Londra și în tâte părțile lumea se 

ocupă încă cu capitularea lui Cronje. Toți 
se miră, că Cronje a capitulat numai cu 
3000 și nimeni nu-șl putea esplioa, cum 
s’a întâmplat, că din cei 8000 ai lui Cronje, 
Englesii au putut pune mâna numai pe 
3000? Ce s’a făcut cu ceilalți?

întrebarea acâsta era pănă erl alaltă- 
erl o enigmă. Acum însă iese la ivelă, că 
6000 de Buri cu 8 tunuri s’au refugiat deja 
înainte de capitulare și s’au alăturat la di
vizia lui Botha, care alergase în ajutorul 
lui Cronje. După calculul din urmă așa- 
dâr nici nu 3000, ci numai 2000 au cărjut 
în captivitate engle9ă, dâcă este adevărat, 
că Cronje a avut numai 8000 la Paar- 
deberg.

Ca un moment mai marcant de pe 
câmpul de răsboiîi trebue să amintim, că 
Burii din Natal, se pare, au renunțat la 
asediarea Ladysmith-vJm. Cel puțin asta se 
pote deduce din o telegramă de ieri, că 
generalul engles Dundonald ar fi întrat cu ca
valeria în Ladysmith. Buller telegrafâză la 
Londra din lagărul dela Hlangvankopje, că 
brigada lui Barton a atacat alaltăerl și a 
ocupat piscul PieterhicU, încunjurând astfel 
cu sucoes aripa stângă a inimicului. Bri
gada lui Warren a îndreptat un atac asu
pra cartierului principal al Burilor, pe care 
la apusul sorelui l’a și ocupat cu succes. 
Buller spune, că inimicul a fost împrășciat 
în tote părțile.

Englesii au raportat suooese și la''sud. 
Generalul Brabant a ocupat Jamestown și a 
luat pradă toți caii Burilor, âr oolonelul 
Clemens a întrat ârășl în Bensberg.

Fi-va pace 1

După tâte acestea întrebarea generală 
este, că fi-va pace? Riarele englese iau 
posițiă față cu combinațiunile pressei con
tinentale, că Anglia nu ar voi nimicirea 
republicelor sud-africane. ț)iarele englese 
<jic, că pace nu va fi pănă când Boberts 
nu va întră în Pretoria. „Times11 cjice, că 
intenția hotărîtă a națiunei englese este 
de a nu oferi pace Burilor, pănă când tru
pele englese nu vor fi întrat în Pretoria și 
pănă când cele două republice nu se vor 
supune necondiționat Angliei.

Rusia și resboiul.

Agenția telegrafică rusâscădin Peters
burg anunță, că scirea despre capitularea 
lui Cronje a fost primită de tote păturile 
poporațiunei cu adâncă tristeță. Foile ru- 
sesel tâte scriu în contra Angliei. Foile 
fruntașe esprimă părerea, că nu i este iertat 
Europei a privi mai departe aedsta dură sil- 
niciă. E sosit momentul intervtnirii. De alt
fel se susține, că capitularea nu va fi. de- 
oisivă asupra resultatului răsboiului.
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Faptele de arme ale lui Cronje.

Când a isbuonit răsboiul, lui Gronje 
i-s’a încredințat teatrul de luptă, apusan. 
Aici a dat el dovadă de strălucitul său ta
lent militar. Deja în primele cjd0 a închis 
orașele Mafeking, Vryburg, Taungs și Kim
berley. Prin acăsta a împedecat, ca garni- 
sonele orașelor să-și pâtă trimite ajutor 
împrumutat. A organisat apoi invasiunea în 
Capland și răscularea Olandesilorildin acâstă 
coloniă. In opera acesta însă fu turburat 
de lord Methuen cu cei 14,000 omeni ai săi. 
Cronje^ s’a măsurat de patru ori ou Methu
en, der nu s’a lăsat la o luptă mai seri- 
6să, ci l’a înșelat pe Methuen pănă la Ma- 
ggerfonstein, unde l’a bătut cumplit. Lupta 
acesta a durat 3 dile, dela 9 pănă la 11 
Dec. 1899. In prima luptă Methuen a pierdut 
500 soldași ; în a doua de asemenea pier
derile Englesilor au fost cumplite; în a treia 
luptă tot astfel, așa că trupa lui Methuen 
fu total nimicită de Cronje, care a strîmto- 
rat pe dușman în uughiul rîurilor Modder 
și Biet.

Pe când Cronje făcu absolut impo
sibile operațiunile Englesilor la apus, Jou
bert îl chemă urgent în Natal. Buller și 
Warren ataoaseră Spionskopul. Generalii 
hurl Botha și Meyer Lucas nu putură apăra 
cu succes Spionskop. Ei resistau eroicesee, 
dâr nu suiau se manevreze așa, oaEnglesii 
să nu scie cu câți omeni și în ce chip să 
atace pe Buri. Ei adecă nu-șl puteau ascunde 
forțele. Veni însă Cronje și i-a trebuit o 
singură privire asupra câmpului de luptă, 
pentru-ca să soie, ce are să facă. Era o 
negură dâsă. De aoâsta s’a folosit Cronje 
cu mare succes. Acoperit de negură, Cronje 
și-a retras trupa pe pisoul principal,' care 
domina tbte posițiile Englesilor. După-ce 
negura s’a resfirat, Burii vărsară un foc 
omorîtor asupra Englesilor neacoperițl în 
posiția din care nu se puteau mișca. Aici 
fu rănit de morte oolonelul engles Wood
gate și Englesii au lăsat pe câmpul de 
bătaiă 1200 de mOrțl și răniți.

Când Cronje s’a reîntors dela Spion
skop ârășl la apus, la Maggerfonstein, ar
mata lui Roberts era în plin avans spre 
Kimberley. Călăreții lui French au și in
trat în oraș, âr grosul trupei englese ajun
sese la Jakobsdal. Cronje trebuia acum să 
se retragă, și retragerea acâsta a și esecu- 
tat’o cu mare artă strategică. S’a împlân
tat Cronje la Paardeberg, și de aici n’a 
mai avut scăpare genialal beliduce, căci 
Englesii îi țineau calea la vadul Klip vis- 
â-vis de Koodoosrand și l’au împresurat.

SUIRILE Dl LEI.
— 18 Februar© v.

0 invențiune românăscă sensatio
nal:!. Cetim în „Evenimentul11 din Iași: 
Un tînăr mecanio dela direcția generală a 
poștelor și telegrafelor, d-1 N. Băilescu, a 
făcut o descoperire din cele mai importante 
pentru convorbirile telefonice. Cu acest 
aparat se pote convorbi pe orl-cât de mari 
distanțe cu aparatele telefonioe actuale. 
Mai mult, cu aparatul d-lui N. Băileson se 
pote convorbi prin telefon întrebuințân- 
du-se liniile telegrafice, er nu fire speciale 
pentru telefon, cari costă enorm de scump. 
Esperiențele făcute la direcția poștelor pe 
o distanță de 60 chilometri și pe o liniă 
telegrafică, au dat resultate așa de stră
lucite, că au întrecut chiar așteptările. Prin 
aoest aparat fbrte simplu și eftin se re- 
solvă problema atât de mult căutată, a 
convorbirei prin telefon la distanțe mari.

Primele scole române în imperiul 
otoman. întâia scblă română înființată în 
imperiul otoman este scola primară de 
băieți, deschisă la 1864 în orășelul româ
nesc Ternova de cătră d-1 Dimitrie Hagi 
Atanasesc, născut în numitul orășel; a doua 
scblă s’a înființat în Avela la 1867. De aci 
înainte numărul scâlelor române a tot 
crescut și, mulțumită zelului și jertfelor ge- 
nerbse ale diferiților bărbați mari ai Ro
mânilor, astăcjl au peste 50 de soâle în 
diferite centre ale Macedoniei. Mai ales în 
unele localități scolele române în scurt 
timp au făcut progrese admirale. Așa d. e. 
în Turia progresele scolei române înfiin

țate la 1884 au fost atât de frumose, încât 
după 9 ani scola grecăscă a trebuit să se 
închidă, căci n’a mai ceroetat’o nimeni; 
ba nici în biserică nu i-se mai permite ar- 
chiereului grec de-a ofioia în limba gre- 
câseă, ci în limba română, pe oare chiar 
și Greoii o înțeleg mai bine ca pe cea 
grecâsoă, fiind localitatea acâsta aprope 
curat româuescă. S’au ridicat din 1879 în- 
cooe și mai multe scble de fete, cari de- 
asemenea dau cele mai îmbucurătbre rode. 
Așa d. e. la Vlahoclisura femeile române 
dinainte de-a se înființa scola română (în 
1897) se folosiau în corespondența lor de 
litere grecescl și cuvinte românesel ; acum 
însă au început să serie romănesce. — Cu 
Dumnedeu înainte!

Daruri pentru biserică. D-1 Dr. 
Alesandru Hossu, advocat în Deva, a dăruit 
pentru biserica română din Deva 200 co
rone. — D-1 loan Oncescu, notar pens. în 
Răhău, de-asemenea a dăruit pentru bi
serica română gr. or. din Petroșani 200 
cortine.

Pustiirea Secuilor. Foile săcuiescl 
dau ârășl alarma, că se pust.iesc Săcuii. Ele 
atrag atențiunea guvernului asupra acestei 
„nenorociri-1, a cărei causăînmare parte este, 
că fabrica de chibrite din Parajd a fost 
strămutată la Clușiiî și în urma acesta 
muncitorii fabricei, cari s’au stabilit în Pa
rajd, sunt acum de perit. Acești muncitori 
săcui vor trebui să trecă în România, dâcă 
guvernul nu va face ceva în favorul lor. 
— Un lucru tot atât de „trist11 pentru Săoui 
comunică un călugăr oatolic jdin Gyergyd- 
Bekas, care ține acolo servicii religiose 
pentru Săcuii „valachisațlu. Acești Săcui 
sunt într’o stare atât de decăzută, încât 
par sălbateci. Locuesc în colibe murdare, 
și primitive, sunt sdrențoșl și aprbpe goi 
și flămânzesc cu clile]e. — De ce nu le sare 
„Kulturegylet^ul în ajutor? In loc dea mn- 
ghiarisa, ar face mai bine, decă ar da aju
tore acestor „nenorociți11, cari după cele ce 
spun foile lor, sunt în cea mai negră 
miseriă.

Șahul Persiei în Europa. Șahul 
Persiei va pleca pe la mijlocul lunei Martie 
din patria sa și va sosi la începutul lui 
Aprilie în Odesa, unde din partea locui
torilor persianl de aoolo sa fac mari pre
gătiri pentru primire. Dela Odesa Șahul, 
trecând prin Moscva. va merge la Peters
burg, unde va fi câte-va dile ospele Ța
rului. Apoi va pleca spre apus pentru a 
visita esposiția dela Paris, unde va petreoe 
timp mai îndelungat.

Pierderile Englesilor. După un con
spect, ce-1 publioă „Daily News'1, pierderile 
Englesilor în răsboiul din Africa sunt, pănă 
la 20 Februarie următorele: Au cădut 137 
ofițeri și 1333 soldați; au fost răniți 402 
ofițeri și 5747 soldați; prisonierl 114 ofi
țeri, 2815 soldați; morțl de bdle diferite 
600 soldați. Așa-deră pierderile totale ale 
Englesilor sunt de 11,000 ămenl.

Noul atentat al lui Luccheni. Din 
Geneva se telegrafâză, că cercetările în 
causa noului atentat săvîrșit de Luccheni 
sunt terminate. Cel din urmă martor a fost 
un păzitor de al închisorii, care a măr
turisit, că el a desarmat pe Luccheni [și 
că atentatorul și pe el l’a amenințat. S’a 
hotărît, ca deocamdată, pănă când procu
rorul îșl va face propunerea sa, Luccheni 
să stea timp de 10 <^ile închis într’o celulă 
suterană, unde să nu i-se dea, decât pane 
și apă. După lege se permite și legarea 
în fiară, dâr pănă acum la acest mijloc nu 
s’a recurs.

Tragedia unei mirese. Duminecă 
s’a oununat în Budapesta baronâsa Flora 
Glaiibitz cu cavalerul Artur Balihucevni și 
tînăra păreohe plecă în voiagiă de nuntă la 
Viena. Tinerii miri s’au instalat la un otel. 
Curând [și bine însă miresa se certă cu 
mirele și certa fu atat de înverșunată, 
încât mirâsa a plecat la gară și șl-a cum
părat un bilet pentru Budapesta. Der oe 
să vecjl. Intre stațiunile Marhegg și Pojun 
pasagerii trenului fură alarmați de soirea, 
că o damă a încercat să se sinucidă. Soirea 
era adevărată: boronesa Glaubitz și-a tras 

un glonț în regiunea inirnei. In urma ranei 
grave ea fu transportată în spitalul din 
Pojun, unde se luptă cu mdrtea.

Ciuma în Aden. Din Roma se tele- 
grafâză, că autoritatea sanitară marină a 
declarat portul Aden ca infectat de ciumă 
și a prescris carantina pentru tote corăbiile, 
ce soseso din acel port.

Cai unguresc! în armata englesă. 
Corabia englesă „Mont Libanon11 a plecat 
dilele acestea din Fiume încărcată cu 483 
cai din Ungaria pentru armata englesă din 
Africa.

Reuniunea „Crucea Roșia".
In 26 Febr. n. c. s’a ținut adunarea 

generală a Reuniunei „Crucea Roșiău în 
sala comitatului sub presidiul d-nei Frieda 
Schnell presidentă, și a d-lui Frideric Jekel, 
vice-președinte, fiind de față număroși re- 
presentanțl din loc și de prin comunele 
din oomitat. Despre decursul adunărei pri
mim următorele informațiuni:

Ședința a fost deschisă de vice-pre- 
ședintele, d-1 vioe-oomite Dr. Fr. Jekel, 
printr’un discurs mai lung, în care arăta 
soopul umanitar, ce urmăresce Reuniunea 
„Crucea Roșiău, care este ajutorarea răni- 
ților oăcjuțl în timpuri de răsboie.

„Câmpul filantropiei și al umanității, 
(jise d-ea, în timpuri ca cele de față este 
un câmp, pe care bmenii, vorbâsoă orl-ce 
limbă și mărturisescă orî-oe religiune, pe 
lângă tbte piedecile, ce-i despart, se pot 
uni pentru o lucrare comună și unitară și să 
pot pune în servioiul omenimei.

„Fiă-care popor nisuesce să se întă- 
rescă, să-și cultive și desvolte însușirile, 
obiceiurile și limba, însă în contra super- 
naționalismului trebue să lupte elita sooie- 
tății, unindu-se când numai se pote la lu
crare comună în interesul omenimei11.

SpuDe apoi, că comitatul Brașovului 
dispune de puteri mari; ee resultate n’ar 
pută arăta el, dâcă aceste puteri „conduse 
de iubire, unire, înțelegere împrumutată și 
frățietate ar nisui spre un scop nobil.u 
Nu se soie, dice, dâcă crucerii jertfiți pen
tru reuniune nu vor servi chiar spre ali
narea suferințelor unor rudenii de aprope 
ale nostre etc. Apoi „Crucea Roșiău prin 
aceste scopuri contribue la consolidarea și 
potențarea unirei și simpatiei între ele
mentul militar și civil. Aoâsta o dovedesce 
și „Reuniunea sciențifică și Casina mili
tară11 prin producțiunile, ce le va arangia 
în (jilele proxime în favorul Reuniunei 
„Crucea Roșiău.

In fine arată, oă cei ce stau în frun
tea Reuniunei au făcut tot ce li-a stat în 
putință pentru înaintarea Reuniunei. Acâst.a 
are adl 371 membri și 6736 corone avere. 
Se va înființa definitiv fundațiunea Elisa- 
beta, menită a eternisa memoria răposatei 
împărătese-regine. Acâstă fundațiune, prin 
arangiare de petreceri și taxe dela comune 
s’a urcat la 1453 corone. — Cu acestea 
declară adunarea de deschisă.

Teatru de diletant! german. Reu
niunea săsâscă de cântări din loc (Mănner- 
gesangverein) a arangiat Mierouri o pro- 
ducțiune teatrală cu forte bun succes. S’a 
jucat Valentin Bakosch, piesă poporală ou 
cântări în 3 acte, o oomposițiăa d-lui Fried
rich Beimesch, pe oare nu l’am cunoscut 
pănă acum și ca compositor musical. Pres- 
tațiunea e cu atât mai valorosă, cu cât 
problema, oe și-a ales’o d-1 Reimesch, a fost 
mai grea. Cu fotă greutatea ei însă a resol- 
vat’o ou mult curagiti și avânt. Libretul, 
ce și-l’a ales d-1 Reimesch, e forte nimerit 
și de însemnătate istorică mai ales pentru 
compatrioții noștri Sași, representându-se 
scene de acum trei sute de ani, pe când 
domnia în Transilvania prinoipele Bathory. 
(1612) Partea musicală a acestei lucrări e 
simpatioă fiind mult melodiosă, și s’a pre- 
sintat mai reușită în ariile ei. Deși piesa în 
total nu pbte fi numită un op compleot dra
matic, totuși e o lucrare frumosă și pre- 
țibsă a d-lui Reimesch pentru care pbte fi 
felicitat. — Dintre diletanțl s’au dintins cu 
deosebire d-1 ritoof prin interpretarea ro
lului lui, asemenea d-ș6rele Hilda Paul și 

Lui a Portner. Teatru era înțesat de lume. 
Mâne-sâră se va representa pentru a doua 
oră aoâstă piesă.

.ZL. vis.
Toți stipendiștii Biserioei Sf. Nioolae 

din Brașov-Soheiîi sunt provocațl, ca cel 
mai târziu pănă la sfârșitul lui Februarie 
v. să-și justifice sporul în studii de pe se
mestrul prim al anului curent școlar. In 
cașul contrar se espun a li-se sista sti
pendiul.

Brașov, 18 Febr. v. 1900.
Biroul comitetului.

ULTIME 8CIK1.

Londra, 1 Martie. Se anunță ofi
cios, că Ladysmitli-ul a fost liberat adj 
nople de sub împresurarea Burilor. Dun- 
donald a intrat în oraș cu mai multe 
regimente. Buller telegrafâză, că toți 
Burii din împrejurime au dispărut. In 
luptele din săptămâna trecută Bul
ler a avut mari pierderi. Din armata 
lui au căȚut 3 coloneii, 2 căpitani 
și 32 sublocotenenți. Din regimen
tul Dublin au căȚut mai mulți. Din 
850 au rămas numai 150.

Bruxella, 1 Martie. Burii s’au re
tras din tote coloniile englese. Joubert își 
concentreză armata sa de 50,000 în jur 
de Vynburg, la spatele capitalei Bloem
fontein. Probabil, că Bloemfontein 
va fi luat de Englesi fără resis- 
tență.

Londra, 1 Martie. După capi
tularea lui Cronje, lagărul bur pre- 
sentă un aspect jalnic. Tote carele 
de bagaje și 3 tunuri au fost sdro- 
bite de Buri, âr caii omorîțl. Țipe
tele răniților erau înfiorătore. En
glesii au luat pradă 5000 de pusei.

In jur de Ladysmith erau con
centrați 10,000 de Buri.

După intrarea lui Clemens în 
Colesberg, generalul engles a arestat 
pe locuitorii mai fruntași.

Paardeberg, 1 Martie. Aici so- 
sesce scirea, că la sud-vest stă o 
mare armată a Burilor.

teratur ă.
A apărut: „ Extras din tarifele de 

postă și telegraf valabile dela 1 Ia
nuarie 1900“. Fiind tarifele anteribre 
în multe privințe esențial schimbate în 
urma introducerii valutei de corone, extra
sul acesra e de cel mai mare folos pentru 
birouri și privați. Se pote procura dela 
librăria archidiecesană în Sibiiu, cu prețul 
de 20 fii.

„ALBINA" institut de credit și de economii 
lFDiala ÎSra^ov.

Conspectul operațiunilor in luna lui Febr. 1900. 
Intrate;

Numărar ou 1 Febr. 1900 . cor. 26,8'64.07
Depuneri spre fructificare n 267,050.21
Cambii răscumpărate îi 243,822.44
Conturi curente . . . . îî 34,709.30
împrumuturi pe efecte și

alue împrumuturi . . . îi 22,058.60
Monetă............................. 77 1,666.50
ComisiunI, cupone și efecte 71 2,140.—
Bănci.................................. M 29,033.—
Interese și provisiunl . . 71

19,222.99
Diverse............................. 71 5,262.09

cor. 651,829.20
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 214,449.07
Cambii escomptate . 71 267,611.—
Contp curent .................... 71 47,408 95
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... 71 22,322.-
Monetă............................. Jî 3,075.50
ComisiunI, cupone și efecte 77 11,944/2 6
Interese și provisiunl . . 77 2,190.34
Spese și salare . . . . 71 3,343 23
Bănci............................................. >1 39,264.93
Diverse............................. 71 20,570.39
Numărar cu 28 Febr. 1900 . r 19,649.53

cor. 651,829. ‘20

N. P. Petrescu m. p. 0. Aiser m. p.
dirigent. cassar.

Iosif Onciotâ m. P-
comptabil.
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„Dela Tipografia A. Mureșianu" 
din BSrașnv, 

se pot procura următorele cărți:

O carte de legi. „Amicul Popo
rului îndreptar în cause administrative 
și judecătorescl pentru poporul român* de 
Titu Vuculescu, pretor în Peclca maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ee plugar, ori-ce măestru, 
orl-ce om, oare scie ceti, pote să înțelegă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu ; oum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte eu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

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

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

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

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

O carte valorosă, scrisă de d-1 loan 
Popea, profesor la școlele române din Bra
șov. Cartea este întitulată: „ Caractere 
morale, esemple și sentințe culese din 
istoriile și literaturile poporelor vechi și 
moderneu. Acestă carte, atât prin este- 
riorul său elegant, cât și prin cuprinsul său 
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. 85.) 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. Giurcu 
și la librăria H. Zeidner în Brașov.

*
„Colonel David baron Urs de Mar 

gina la Solferino și Dissa“, interesanta 
și eminenta conferență, ce a ținut’o d-nul 
colonel c, și r. Francisc Rieger anul trecut 
în reuniunile militare dela Brașov și Sibiiu. 
Broșura conține și două portrete bine reu
șite ale baronului Urs, unul din anii de 
mai înainte, când încă era major, er altul 
din timpul mai recent; mai conține și o 
hartă a Lissei, cum și ilustrațiunea mor
mântului eroului nostru. Prețul 40 cr. (plus 
3 cr. porto.)

Vivia, seu Biserica din Carta- 
gine, narațiune istorică, tradusă din ita- 
lienesce de Dr. Iuliu Dragoș, preot și pro
fesor. Se vinde cu prețul redus dela 1 fl. 
la 70 cr. (plus 5 cr. porto.)

„Preotul din NoienlP, narațiune 
istorică din veacul nostru, scrisă de Arghi- 
robarbu. Aeăstă interesantă narațiune pri- 
vesce evenimente din 1848—49. Prețul 10 
cr. (plus 2 cr. porto.)

Din trecutul Silvaniei legende de 
Victor Russu. Conține 25 legende diferite. 
Prețul unui esemplar de 170 pag. era la 
început 1 fl., acum numai 30 cr. (cu posta 
35 cr.).

„Resboiul pentru neaternae, por- 
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 căi- 
țile românesc!, 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 tuturor

*
Pentru comercianți funcționari și 

tori omenii de afaceri, precum și studențl 
putem recomanda următorele cărți:

Mânui de dreptul cambial, lucrat 
de loan Socaciu, profesor la școla română 
gr. or. din Brașov. Cartea e tipărită pe 
spesele „Albinei“ și e menită a face mari 
servicii tuturor, cari au afaceri cu cambii 
polițe). Prețul 2 fl. (cu posta 2 fl, 10 cr).

„Curs complet de corespondența 
comercială66, de 1. C. Panțu. Conține mo
dele de circulare, .scrisori de informațiunl, 
recomandațiunl și acreditive; scrisori în 
comerciul cu mărfuri, comisiune și spedi- 
țiune; cestiunl cambiale, afaceri cu efecte, 
monede și cupone etc. Prețul 1 fl. 60 cr.

Un capitol din Contabilitatea duplă 
de 1. C. Panțu, prof, la școla comercială 
auperidră din loc. Tractăză principiile conta
bilității duple ilustrate cu diferite esemple, 
pe cari studiindu-le cu atențiune, păte ori 
și cine să învețe contabilitatea, adecă ți
nerea socotelelor în economia proprie și în 
afacerile comerciale. Prețul 50 cr. -ț- 5 cr. 
porto.

Procent, Promil, Interese și Teoria 
conturilor curente de I. C. Panțu. Arată 
calcularea intereselor pe ani, pe luni și pe 
4ile într’un mod practic; sunt mai multe 
esemple esplicate amănunțit, așa ca să fie 
înțelese de ori și cine; de-asemenea modul 
de calculare al intereselor la bănci și teo
ria conturilor curente. Prețul 40 cr. plus 
3 cr. porto.

Proprietar: Dr. Aure! Mureșianu. 
'Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

CupsuI la bursa din Vâena.
Din 1 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0........................98.35
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.65 
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 100.60 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 . 100.20 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.dO 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.25 
Bonuri rurale croate-slavone . . . 9d.—
Impr. ung. cu premii................... 163.—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . ldl.40 
Renta de argint austr...........................99.35
Renta de hârtie austr...........................99.25
Renta de aur austr............................... 98.80
Losurl din 1860.................................. 137.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 126.70 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.25 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 136.25 
Napoleondori...................................... 19.28
Mărci imperiale germane . . .. 118.321/2
London vista.................................... 242.45
Paris vista....................................... 96.271/2
Rente de corone austr. d°/o • • . 99.20
Note italiene...........................................89.95

Cursul pieței Brașov.
Din 2 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.90 Vend. 18.96 
Argint român. Cump. 18.70 Vend. 18.75 
Napoleond’ori. Cump. 19.08 Vend. 19.Id 
Galbeni Cump. 11.20 Vend. 11.30
Ruble RusescI Cump. 2.5d Vend. —.— 
Mărci germane Cump. 118.— Vend. —.— 
Lire turcescl Cump. 21.d9 Vend. —.— 
Scris, tone. Albina 5°/0 100.— Vend. 101.—

©UF „Gazeta Transilvaniei “ 
cu numărul ă 10 fii. se vinde 
la librăria Nic. I. Chircii și 
la Eremias Nepoții. ’

INSCIINȚARE.
Domnii membrii ai societății de împrumut și păstrare „ 

loc Duminecă 18 Martie 1900 la orele 10 a. m. în sala școlei fundațicnale
Pentru cașul când acestă adunare nu e’ar putâ ține din lipea 

va avâ loc în 1 Aprilie 1900 la ora și locul ficsat, în care vor aduce

Ordine
1. Raportul direcțiunei, și al comisiunei censuratâre.
2. Statorirea bilanțului pre anul 1899, distribuirea profitului, darea 

absolutoriului pentru anul de gestiune espirat.
3. Alegerea directorului pentru un period de 3 anL
4. Alegerea alor doi membri în consiliul administrativ pre timp 

de 3 anî.

AURORAS sunt invitați a participa la adunarea generală a XXVI-a, care va avâ 
populare superibre din Năsăud.
voturilor recerute, prin acesta se convocă tot-odată a dua adunare, care 
hotărîrî valabile membrii pre9ențl.

a d i 1 e i:•5
5. Alegerea comisiunei censurătdre pre timp de un an.
6. Propunerile consiliului administrativ și eventual alte propuneri 

insinuate în sensul statutului.
N. B. Domnii membrii vor primi raportul tipărit în terminul 

prescris, prin poștă.
868,3—3. Direcțiunea.

Sz. 10257-1899. tlkvi.

Ărveresi hirdetmenyi kivonat.
A brassdi kir. tbrveuyszbk, mint telekkOnvvi hatbsâg, kozhirre teszi, 

hogy az Albina takarek es hitelintezet brassOi fioktelepe vegrehajtâ- 
tdnak Clopotiel Radu Iuon es târsai vdgrehajtast szenvedo elleni 100 
frt. tdke koveteles bs jârulekai irânti vegrehajtâsi ugybben a ârverest 
a brassbi kir. tbrvenyszek (a zernesti kir. jârâsbirosâg) teruleten levb 
Almâsmezb kozseg bafâtân fekvd, az almâsmezei 36 sz. tjkvben A f 
3737/1, 3738, 3741, 3742, 3743, 3748/2 hrsz. egesz ingatlanokra 412 frt, 
az almâsmezbi 335 sz. tljkvben A f 3804/1, 3805, 3806, 3813, 3814, 
3.815, hrsz. egesz ingatlanokra 10m frtban, az almâsmezbi 1517 sz. tljk.- 
ben A f 3817/2 hrsz. a. ingatlanra 29 frtban, az almâsmezbi 202 hrsz. 
tljkben A f 3749/1, 3750 hrsz. a. egâsz ingatlanra 51 frtban. az almâs- 
mezbi 532 sz. tljkvbe A f 1109 hrsz. a. egbsz ingatlra 51 frtban, A f 
1034/1 brsz. a. egesz ingtlra 82 frtban, A f 211 brsz. a. egesz ingtlra 
11 frtban, A f 1029 hrsz. a. egesz ingtlra 4 frtban. A f 1030, 1031/1 
brsz. a. egesz ingtlra 12 frtban, a holbâki 181 sz. tlkjben A f 1142/1, 
1143/1 brsz. egbsz ingtlra 136 frban ezennel megâllapitott kikiâltâsi âr- 
ban az ârverest elrendelte, es bogy a fennebb megjelblt ingatlanok 
az 1900 evi Aprilis ho 30-ik napjăn delelott 8 orakor az Almâsmezb kbz- 
sâg hâzânâl 6s d. U 3 orakor Holbâk kbzseg hâzânâl megtartaudb nyil- 
vânos ârveresen a megâllapitott kikiâltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak 10"/n-âf 
kbszpbnzben, vagy az 1881 âvi LX. t. cz. 42. §-ban jelzett ârfolyammal 
szâmitott es az 1881. evi november hb 1-bn 3333. sz. alatt kelt ig az- 
sâgiigyminiszteri rendelet 8 îk §-ban kijelolt bvadekkepes ertbkpa pirban 
a kikijldftt kezbhez letenni, avagy az 1881 : LX. torv. cz. 170-ik §-ea 
ertelmeben a bânatpenznek a birbsâgnăl elbleges elhelyezeserbl kiâlli- 
t(. tt szabâlyszerr elismervenvt âtszolgâltatni.

Brassb, 1899. bvi december hb 30ân.
A kir. torvenyszek mini teiekonyvi hatosâg.

Dr. GRUNFELD.
e. bird.
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ABONAMENTE
GAZETA THAffSILVAHIErv 

Prețul abonamentului este: 
Pesitru Awstro-Ungaria:

trei luni
șese luni
un an

Penta Bomânia și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni . ......................................
un an...................... .....
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10 fr.
20 tr.
40 fr.
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Abmmish h fete fe
Pentru Ausiro-Ungaria:

an ... .
șese luni. 
trei luni . .

Pentru Eomănia și străinătate: 
8 
4
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2
1

îl. —
11. -

50 er.
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an . .
șese luni 
trei luni

a

franci, 
franci.

...................................... . 2 franci.
se fac mai ușor și mai repede prin
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Abonamentele
mandate postate,

Comnii cari se vor abona din nou, sâ binevoiescă 
srcie adresa lămurit și a arăta și posta ultimă.

Admimstrațiunea „Gazetei Transîhaniei“.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


