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Stări putrede.
Tot mai mult ies la lumină stă

rile putrede, ce le-a creat în Unga
ria dominațiunea de partid în era 
dualismului. *

Resboiul, ce s’a încins decât-va 
timp între matadorii partidelor ma
ghiare și care îșî află un răsunet 
puternic în foile lor, ale căror colone 
sunt pline de reciproce suspifionărî 
și insultări, ne dă o iconă — deși 
de ocamdată slabă numai — despre 
aceste stări. In deosebi vedem din 
certele isbucnite, că partida dela gu
vern, majoritatea „cea impuitore“, 
de care se dice, că dispune afli ac
tualul ministru-președinte, numai de 
un gând nu este, și că pretinsa ei 
solidaritate are o temeliă fflrte șu
bredă.

Până mai an partida flisă libe
rală, care stăpânesce țâra aprope în 
mod absolut de un pătrar de veac, 
era unită prin interesele de gașcă 
și prin faptul, că membrii ei erau 
în tote cei preferiți, cei ce se bucu
rau de tdte favorurile puternicilor 
flilei, cei ce dispuneau și porunciau 
în țâră, ascunflendu-se sub masca 
patriotismului și naționalismului ma
ghiar, documentat mai ales prin pri
gonirea și maltratarea ex officio a na
ționalităților nemaghiare.

Acest soifi de patriotism și na
ționalism, care trăgea jarul numai 
la ola sa, a trebuit cu timpul să pro
ducă mari nemulțumiri, nu în direc
țiunea și scopul seu, ci în efectele 
sale, prin cari s’a stabilit domnirea 
îngâmfată, volnică și violentă a unei 
elice, domnire, ale cărei urmări le 
resimțiau adenc și Maghiarii.

S’a ridicat deci în contra sis 
ternului corupt Tisza-Banffy tot mai 
mare oposițiă și din sinul Maghia
rilor, și în cele din urmă se părea, 
că au reușit a inaugura, prin răs
turnarea guvernului Banffy, o „eră

nouă“, cum se 4’cea, sâu un sistem 
de guvernare „mai cinstit11. ț

Picem, se părea, pentru-că, de|i 
a trecut anul dela venirea la cârn.-.i 
a lui Szell, totuși încă nu s’a sim
țit mai nimic din schimbarea aștep
tată. S’a întâmplat inse, că toți cei 
răsturnați, ca și cei cari au venit la 
guvern, cei de sistemul „vechii!" și 
„nou", s’au unit, ca să formeze îm
preună „majoritatea impuitore" de afli.

S’a văflut însă și aici, ca în 
tdte, că o tovărășiă, în care unul 
vre să frustreze și păcălâscă pe ce
lalalt, numai durabilă nu pote fi. 
Cei ce au gustat dulcăța puterii 
timp așa de îndelungat, nu se pot 
decide așa ușor a-o lăsa din mână, 
mai ales când încă se află în cercul 
celor dela cârmă și nu sunt goniți 
dela sacul cu grăunțele. Spiritul de 
certă și zizaniă, isbucnit între mi
niștrii, deputății și publiciștii unguri, 
este reflexul stărilor create prin 
alianța nenaturală între cei-ce voesc 
să introducă moravuri mai bune po
litice și cei îmbătrâniți în moravu
rile lor și în apucăturile cu cari au 
stăpânit pănă acuma. Suspiționările 
și acusațiunile reciproce, ce și-le 
aruncă unii altora în față și cari 
au produs un șir de afaceri și due
luri nouă, sunt dovada cea mai viuă 
pentru acesta.

In deosebi afacerea Banffy, des
pre care am vorbit eri, dă pe față 
marile contraste ce esistă de fapt 
între cei din clica Tisza-Banffy și în
tre aderenții lui Szell. După soirile, 
ce le-am primit afli, acăstă afăcere 
a luat o turnură forte nefavorabilă 
pentru Banffy.

într’o ședință secretă, ce a ți
nut’o camera eri, s’au făcut consta
tări, cari fac să apară uneltirile lui 
electorale într’o lumină și mai odidsă 
ca pănă acum. Ministru-președinte 
Szell a declarat, că Banffy nu i-a 
dat nimic în sămă, că prin urmare

n’a luat în primire cassa electorală. 
Oposiționalii Rakovsky și Ugron au 
atacat vehement pe fostul ministru- 
președinte, cel din urmă declarând, 
că o parte din ioformațiunile aduse 
de „Vaterland" sunt luate dintr’o 
serisore a lui.

Caracteristic este, că ministrul 
de honvefl.1 Fejervary a luat în apă
rare pe Banffy, sprijinit de tdtă ceta 
lor, flicend, că acesta din străinătate 
n’a luat bani pentru alegeri și că 
la 1898 nu erau bani adunați, pen
tru-că de erau, ei ar fi disolvat ca
mera. Mai în urmă însă Fejervary 
n’a putut să nimicâscă afirmarea ce
lor din oposițiă, că din Austria to
tuși Banffy a căpătat bani.

Resultatul hărțuelii în ședința 
secretă sunt de-ocamdată duelurile 
dintre Banffy și Ugron și între Fe
jervary și Ugron. Care va fi însă 
resultatul final ?

11 vedem. Maghiarii se vor bate 
între ei și se vor împăca din nou, 
er contul îl vor plăti tot naționali
tățile, in contra cărora au fost și 
sunt toți uniți, cei de sistemul ve
chii!, ca și cei din „era nouă". Și 
aici este culmea situațiunei putrede 
din acest stat.

Archidiecesa gr. or. a Transilvaniei 
ie©©—îsoo.

Peste câte-va flile se împlinesce anul, 
de când obștea bisericei române ortodoxe 
a ridicat, în virtutea vredniciilor sale și în 
virtutea neperitârelor fapte îndeplinite în 
diecesa Aradului, pe actualul metropolit 
Joan Mei ian u în scaunul marelui Andreia. 
— Deja se pâte observa, că alt dnh s’a 
înstăpânit în archi-diecesă, duhul bunei 
înțelegeri și al muncei.

Răposatul metropolit Miron, pe lângă 
unele scăderi personali, a fost fără îndo- 
âlă un bărbat de-o inteligență superidră și, 
dâcă șirul lung de ani ai archipăstoriei 
sale sunt puțin mănoșl, una din căușele

de oăpet.eniă, cred eu, a fost, că l’au pri
mit cu neîncredere și răoâlă și că unii din 
oonsilierii săi, mare parte antagoniștl încă 
la alegere, l’au combătut fără nici 0 cruțare.

De alte vederi sunt conduși âmenii 
acuma. Fără deosebire sunt afli toți, dâr toți 
hotărîțl să lucre cu capul bisericei în bună 
înțelegere și cred a nu esagera susținând, 
că actualul metropolit este încungiurat de 
stima și iubirea tuturor fiilor săi sufletescl.

Când capul bisericei îșî înoepe acti
vitatea sub atari auspicii, resultatele sunt 
de prevădut, și ele nu pot fi, decât favo
rabile.

Nu pote fi chiămarea unui artioul de 
diar a școte la ivâlă un program amănun
țit, în marginele căruia are să se înver- 
tâsoă activitatea unui cap bisericesc, dâr 
pe cât am putut observa în oonturl gene
rale — Metropolitul actual și-a pus de 
gând să resolveze grele probleme, — și 
aceste de sigur, că sprijinit de toți factorii, 
le va și realisa.

Ani de-arendul fondul, din care în- 
su-șl capul bisericei trăgea salariul, prin 
neîncassarea sidoosiei se sleise și actua
lul Metropolit cu încredere în simțul de 
jertfă al credincioșilor a pus în lucrare în- 
cassarea sidoxiei și judeoând după resulta
tul încercării din primul an, încassând 
peste 10 mii florini, capitalul fondului nu 
s’a mai atacat, ci din contră s’au putut 
dota și protopopii, cari după vrednicia și 
hărnicia lor, cu câte 200 fl., 300 fl. și 400 
florini unul, și prin acâsta nemulțumirea 
acestor funcționari însemnați în organismul 
nostru bisericesc s’a mai domolit, pe când 
anii trecuțî dela votarea căsătoriei civile unii 
din ei erau cuprinși de-o legitimă nemul
țumire.

Paralel cu acâsta a introdus actualul 
Metropolit conferențele preoțescl, ohiămate 
și ele a ridica vafla clerului și a afla re
medii pentru întărirea morală și materială 
a preoțimei —- și după raportele ce sosesc 
de pretutindenea, ne putem aștepta, ca în
trunirile preoților în conferențe să aibă cele 
mai frumose resultate — întărind spiritul

FOILETONUL „G-AZ. TRANS".

Tore Torella.
De Domenico Ciampoli.

Abia ’i-s’a pronunțat numele, și deja 
se presentâ în sala curții cu jurați stând 
înaintea băncilor într’o positură de vechili 
vânător. Sta oblu oa un par înaintea pre
ședintelui și răspundea la întrebările aces
tuia.

— Da, domnule, numele meu e Tore 
Torella, sunt de 27 ani, n’am nici tată, nici 
mamă. Că am trăit până aoum cinstit și 
n’am fost pedepsit? Cum se pâte să mi se 
pună o astfel de întrebare? Dâr nu vedeți, 
că la brațul stâng port pururea celea trei 
gaetane, pentru cașul, că ași fi chemat la 
răsboiii ?

Când veni pendul să facă jurământ, 
ochii lui să rătăoiră asupra ei. Palidă, ea 
mârtea, ședea lângă grilajul de fier femeia 
și cu oohii ei mari și negri privia nemiș
cată spre flăcău. Acești ochi negri înce
pură să vorbâscă.

— Nu, tu nu te vei răsbuna pentru- 
că te-am refusat; nu te vei răsbuna, pen- 
tru-că n’am devenit nevasta ta; asta nu o 
vei face, oăcl nu-țl este iertat s’o faci.

Și Tore Torella se muia sub calda 
privire a femeii, cum se mâie și se topesoe 
câra la fața focului. S’a jurat, că nu va 
spune, decât adevărul, și nimic alta. Așa 
să-i ajute Dumnefleu !

— Da, domnule president, s’au cu
noscut de mici copii, împreună se jucau și 
făceau nebunii. Când li-s'a încredințat pă- 
flirea gâscelor și a mieilor, împreună um
blau pe câmpuri, uroau tâte dealurile și 
fetița nu se obosia, rîdea și cânta. Dâcă 
cine-va se întâmpla să-i flică o vorbă rea, 
da cu pietri după el. Era sălbatecă, însă 
cu suflet bun. Odată a aflat un corb cu 
aripa ruptă. ț)ile, septămânl întregi l’a 
purtat pe brațe, l’a îngrijit, giugiulit, și 
când corbul se vindeca, voi să-l lase liber. 
Dâr corbul nu sburâ. — Apoi, cum iubia ea 
florile ! Totdâuna împletea cununi din ele 
și le punea pe oap. Odată se privi în vâl
cea. „Așa-i, că astfel sunt dinele?* întreba 
ea „Strigoicele! — i-am respuns eu — oăol 
m’ai fermeoat", și voiam s’o atrag spre 
mine. Insă ea îmi lunecă din brațe, oa o 
pisică, și mi-a mușcat mâna, uite aici, se 
vede încă și acum urma.

Când se făcu mai mare și mama ei 
i-a dat papuci, căci pănă atunci umbla 
desculță, toți băeții fugeau după ea, nu

sciu de ce. Nu era frumdsă, însă fața ei 
brunetă, părul negru și ochii, oohii 4.. Jșl 
puneau toți capul după ea, chiar și eu. Mai 
mult de un an am suferit pentru dânsa și 
am devenit atât de bolnav, încât a tre
buit să mă ducă la chipul Madonei, căci 
altfel m’așl fi prăpădit.

într’o diminâță, pe vremea când tre
buia să plec, am aflat’o la fântână. Era 
singură. „Trebue să merg peste mare" i-am 
flis: „Dâcă mă voi& reîntârce, vei fi ne
vasta mea". A rîs, apoi îșî scutura capul: 
„nu, nu nu!“ — „De ce?" 0 întrebai.

— „Pentru-că pe când te vei reîn- 
târoe, de mult voi ti fi fost soția altuia". 
Atunci luai de sâmă, că pârtă corale la 
grumafll și inel în deget. „Dău, cine pote 
fi acela ?“ 0 întrebai. Insă ea rîflend îșî 
puse carafa pe cap și porni cântând. Atunci, 
scie Dumnefleu, dâr mai bucuros ași fi 
sugrumat’o. Cât timp am fost soldat, mereu 
m’am gândit la ea. O urîam, nici odată în 
scrisorile mele nu-i trimeteam vr’o vorbă, 
deși spuneam la ai mei de-acasă să salute 
din parte-mi satul întreg.

Când m’am reîntors, era nevasta lui 
Luoio Pasca, a unui bogătan bătrân, care 
îșî îngropase deja patru neveste, Ț)iceau,

că s’a măritat după el pentru avere și eu 
cred, că adevărul îl grăiau. La liturgiă 
tot-dâuna se presentâ încărcată cu aur. Ea 
și atunci sucia mințile omenilor și în bise
rică toți se uitau la ea. Bătrânul era gro
zav de gelos și umbla pururea cu pistol 
în buzunar. Ea însă rîdea și-și arăta dinții, 
așa oă oine-va și-ar fi dat bucuros mân
tuirea sufletului în schimb pentru 0 săru
tare. Zadarnică a fost însă orl-ce prefecă- 
toriă. Femeile șopteau, că adese ori plânge 
nopțile întregi, căci stăpânul 0 tractâză 
rău, 0 bate de-o faoe venătăi. Odată două 
săptămâni de-arendul n’a eșit afară din 
casă, căci ciudatul de bătrân îi răni fața.

Tocmai când s’a întemplatcasul acesta, 
m’am întâlnit afără la câmp cu Fagio Pas
quale, un nepot al bătrânului, care venia spre 
mine împletecindu-se. Eram prietini buni, 
dâr de când el s’a dat beției, rare-orl ne 
întâlniam. Firesce, vorbiserăm săra. La în
ceput nici 0 vorbă din gura lui nu înțe
legeam, așa gângăia și încurca cuvintele. 
Când însă s'a desmetecit, mi-a spus, că e 
îndrăgostit foc în nevasta uuohiului său și 
că va răsplăti el bătrânului pentru tracta
rea, ce 0 dă Sarei Vencia. Sara i-a flis, 
oe-i drept, să n’o faoă, căol dâcă va fi sfir- 
șit’o cu bătrânul, îi va flice „da".



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 45. —1900.
w e Tt

de colegialitate, ridicând pe cei slabi și 
oțelind pe toți în grena misiune pastorală.

Biserica catedrală este o recerință 
cardinală pentru scaunul reședinței Arohi- 
episcopului-Metropolit, și fiind în scopul 
zidirei catedrale adunat un fond după îm
prejurările ndstre suficient, — actualul Me- 
tropolit cu resoluțiunea, ce-'l caraeterisâză, 
a publicat deja concursul pentru planuri 
și sinodul procsim va ave numai să încu
viințeze pașii tăcuți, oa in vara anului 
acestuia sâ putem fi martori la solemni
tatea punerei petrei fundamentale. Gene
roșii Ioana și loan Bădilă au sporit anul 
acesta fondul de zidire cu 2000 fl. Un apel 
al Metropolitului la timpul său, de sigur, 
nu va rămână fără resultat, mai ales, că 
toți suntem pătrunși de dorul fierbinte să 
vedem ridicată o catedrală adecuată cu 
vrednicia bisericei ndstre și ou nimbul ei.

In Brașov isbuoniseră neînțelegeri re 
gretabile, cari puteau se amenințe chiar 
frumosele instituțiuni culturale. Metropoli
tului nostru i-a succes să restabilâscă pa
cea și cu concursul său afacerea „rentei4, 
cu care datoresce statul român bisericei 
S-lui Nicolae din Scheiă, a putut dobândi 
o resolvare mai grabnică.

Articulul de lege XIV din 1898, cu 
privire la dotațiunea clerului, se va esecuta 
în conformitate cu votul majorității din 
congresul nostru național. La ajungerea 
acestui resultat, de-ocamdată cel puțin li 
niștitor, a contribuit de sigur și metro 
politul.

Acestea sunt faptele petrecute în de
cursul câtor-va luni. Amuți-vor ore în fața 
faptelor calumniatorii ? — Pâte că nu, căci 
după disa scripturei: ochi au și nu văd, 
urechi au și nu aud.

Intre noi se va sălășlui și mai de
parte duhul păcii și al bunei înțelegeri, er 
hula și ocara celor răi nu va străbate la 
inimele nostre.

Un archidiecesan.

Papa și Englesii. țfiarul Vaticanu
lui „Observatore Romano* a scris mai săp
tămânile trecute contra Englesilor, lăudând 
pe Buri. Englesii catolici s’au plâns din 
causa aeâsta la Papa, care însă a declarat, 
că n’are nici în clin, nici în mânecă cu 
atacurile din „Observatore4. Acâstă deola- 
rațiă Papa a dat’o și în scris. Anume, la 
însărcinarea Papei, Rampolla a trimis o 
sorisore prințului 'Norfolk, șeful Englesilor 
catolici, declarând în ea, că numai publi
cațiile cuprinse sub titlul: Nostre informa- 
zioni sunt oficiose; de celelalte, Vaticanul 
nu răspunde. Toto-dată Rampolla face cu
noscut, că dorința Papei este, ca să se pună 
capăt cât mai curând răsboiului, care a 
costat pe EnglesI atâtea jertfe. O adunare 
catolică din Londra, ținută săptămâna tre
cută, după-ce i-s’a împărtășit cuprinsul 
scrisorei lui Rampolla, la propunerea lor

dului Harries a decis, că în cestiunl bise
ricesc! se supune întru tdte Papei, dâr în 
cestiunl patriotioe sunt solidari cu compa- 
tnoții lor.

Billow despre conferența deia Haga.
Precum am amintit, cu ocasiu- 

nea desbaterei budgetului ministeriu- 
lui de esterne ’i s’au cerut guvernu
lui german lămuriri precise asupra 
atitudinei, pe care Germania a avut’o 
în conferența dela Haga și asupra 
resultatelor acelor conferențe.

D-l de Billow a dat lămuririle 
cerute, rostind un discurs remarca
bil, din care reproducem părțile mai 
esențiale:

Posițiunea pe care, în general, am 
luat’o noi în conferența delaHaga — a d>s 
d. de Biilow — decurge din linia politică 
generală, ce noi am urmat pănă astăcjl. 
Politica nostră, o repet și acjl, a avut de 
scop menținerea păcei. Numai în vederea 
acestui scop am complectat și am perfec
ționat armamentele ndstre pe apă și pe 
uscat; și nu voim a-le îmbunătăți, decât 
pentru a apăra, în contra atacurilor ini
mice, teritoriile și drepturile nostre bine 
cucerite. Nu noi vom turbura pacea; der 
nu pot garanta, că alții nu vor turbura-o, 
și pentru aceea ne întărim din vreme, spre 
a pută face față unor asemenea eventu
alități.

Deci, fiind dată acâstă tendință și 
aceste vederi pacifice ale politicei nostre, 
noi n’am ridicat nicl-cum vre-o dificultate 
propunerilor Țarului Rusiei, cari aveau sco
pul de a servi causa păcii și a face, ea fie
care să respecte drepturile altora; din con
tră, noi am primit cu bună voință propu
nerea Țarului, după-ce s’a admis, că con
ferența dela Haga nu putea să atiogă întru 
nimic statu quo teritorial al puterilor par
ticipante și am luat parte la deliberațiunile 
Conferenței cu tot zelul posibil și — pot 
dice — cu bune resultate...

... Delegații Germauiei aveau instruc
țiuni, nu numai de a se ține în comunitate 
de vederi cu colegii lor representanțl ai 
Austro-Ungariei și ai Italiei, oi și de a se 
arăta cât mai conciliaDțl față de delegații 
Rusiei.

In ce privesce atitudinea nostră față 
de unele puncte ale programului discutat 
de Conferența, noi eram forte dispuși a da 
concurs propunerilor proprii, a servi causa 
umanității și a păcii, der erau alte propu
neri mai de grabă acomodate a facilita starea 
de răsboiîi. Pentru ceea oe privea limitarea 
armamentelor, guvernul imperiului, conscient 
de responsabilitatea sa față de poporul 
german, nu putea face nici o concesie, ce 
ar fi fost de natură a slăbi mijlocele de 
apărare națională. Lucrul acesta l’am espri- 
mat forte clar și a fost aprobat aprdpe din 
tote părțile.

Din contră, delegații germani s’au 
asociat fără reservă la tote propunerile 
făcute în prima comisiune. Ei au participat 
forte activ la lucrările celei de a doua co- 
misiuni, cari prevedeau estensiunea ;con- 
vențiunei de Geneva la răsboiul maritim 
și punerea în vigore și revisuirea decla- 
rațiunei dela Bruxelles, privind legile și 
obiceiurile răsboiului pe uscat...

...Viu acum la o cestiune specială, 
care a preocupat opiniunea publică: aceea 
a mediațiunei și a arbitragiului. Noi n’am 
votat propunerea arbitragiului obligator. 
Suntem convinși, în adevăr, că un stat in
dependent îșl fixeză el însuși scopul seu; 
că el nu pote în domeniul politic, să recu- 
noscă planuri mai înalte, decât acelea ale 
protecțiunei intereselor sale și al menține- 
rei independenței sale.

In gravele cestiunl politice, noi nu 
Vom reounosce nici odată o altă călăuză, 
decât „mântuirea publică4 a poporului 
german.

De aceea noi nu ne putem supune, 
de mai înainte și într’un mod general, unui 
arbitragiu în cest'unile mari, cari au legă
tura chiar cu esistența unui stat. Nu era 
imposibil a accepta un arbitragld obligator; 
ddr, în schimb, am acceptat, cu ore cari 
condiții, propunerea de a se stabili un tri
bunal arbitrar permanent.

Terminând, d. de Biilow îșl re- 
sumă discursul seu ast-fel:

Noi am mers la acăt-tă conferință cu 
un plan firm, onest și sincer, pentru a face, 
ca resultatele sale să răspundă scopurilor 
înalte ce-i erau fixate și nobilei intențiunl 
a monarchului luminat, care luase inițiativa. 
Și am rămas credincioși acestui plan.

Noi am ocrotit într’un mod absolut 
drepturile inalienabile ale suveranităței 
statului german, amintindu-ne, că prosperi
tatea poporului german este și rămâne le
gea nostră supremă. Ou tote acestea, am 
luat o atitudine așa ca raporturile ndstre 
cu celel’alte puteri nu numai să nu sufere 
din conferența dela Haga, ci din contră 
să nă întărite și să dăm prin acdstă atitu
dine probă, că Germania nu este de loc 
absentă, când e vorba de umanitate și 
de pace.

Resboiul din Africa sudică.
Începutul luptelor decisive.

Pe teatrul apusan al răsboiului s’au 
început deja luptele decisive între Buri și 
EnglesI, căci preoum anunță lord Roberts, ar
mata lui a ataoat la 7 Martie n. pe Buri. 
Etă ce telegrafeză Roberts cu data de 7 
1. c. din Ostfonte n :

„AdI am atacat pe inimic, a cărui 
posițiă de luptă era 4 milurl la nord de 
rîul Modder și 11 milurl la sud. Diviziei 
de cavaleriă i a succes a încunjura aripa 
stângă a inimicului. La amiadl inimicul a 
fost în completă retragere; dela nord și 

ost cavaleria și artileria l’a persecutat. In- 
tr’aceea detașamentele Tucker și Coleville 
și brigada gardei au trecut rîul pe la va
dul Poplars, unde săra s’a instalat cartie
rul principal engles. Pierderile Englesilor 
sunt neînsemnate, dedre-ce inimicul n’a fost 
pregătit la atacul de aripă, care amenință 
legătura lui cu Bloemfontein4.

Din telegrama lui Roberts apare, că 
Englesii n’au făcut o ispravă așa de mare. 
Burii s’au retras frumos frumușel, fără pier
deri și fără a fi luat lupta, cu Englesii. 
Forțele Burilor de aici se socotesc cam la 
8000. îndărătul lor însă se află Joubert cu 
grosul armatei transvaahane. Cu el nu s’a 
înhățat încă Roberts, ddr probabil, oă o 
luptă între ei se va da cât de curând, de
dre-ce armata englesă trecând rîul, are fa
vorul de înainta pe loc plan contra lui 
Joubert, care s’a aședat pe șirul de coline, 
care se întinde de-a)ungul rîului Modder 
vis-â vis de Abrahamskraal.

RescoJa Africatideriloir.

Jn colonia Capse lățesce din ce în ce 
răscola Afrioanderilor. După cum se anunță 
din Lon ira, pănă acum 3000 de olandesl 
au prins armele și au început să pleoe 
contra Carnsrvoo.

Și mai interesant este, că districtele 
Prieslca și Kenhardt s’au proclamat ca apar
ținând statului lib>r Oranje. Răscdla a tre
cut și în districtele Victoria-West, Fraser- 
burg și în alte districte.

Pierderile iui Buller.

După împărtășirile oficiose, Buller a 
pierdut în luptele din urmă 771 omeni. 
Pierderile totale ale Englesilor pentru libe
rarea Ladysmith-ului sunt de 5240 omeni. 
Dintre aceștia 2402 au căcjut la Spionskop. 
Dela 14 pănă la 27 Februarie, pierderile 
lui Buller sunt de : 252 rnorțl, 1512 răniți 
și 95 dispăruți.

Armată englesă în Transvaal.

Lui „Central News4 i-se vestesce, că 
în 23 Februarie, o trupă volantă englesă a 
pătruns în Transvaal pe lângă Melmoth. 
Trupa acdsta, care a primit întăriri, a ajuns 
pănă la Katashill, pe pământul Zulușilor, 
unde s’a șănțuit.

Femeile bure.

Din Capstadt se anunță, că în ar
mata bură prinsă la Paardeberg au fost 
mulțime de femei îmbrăcate în haine băr
bătesc!, cari alături cu bărbații lor s’au 
luptat contra Englesilor.

SOIRILE D1LELI
— 26 Februarie v.

Serată musical* în Paris. „Figaro4 
aduce soirea, că Vinerea trecută a fost o 
splendidă serată musioală în salonele prin- 
cesei A. Bibescu, care a acompaniat la

— Dâr ce vei face, ca să nu ajungi 
pe furci ?

A rîs furtunos.
— De se va fi întâmplat, vom merge 

la America. Biletele le avem deja.
— I-ai spus’o și ei? îl ispitisem cu 

vorba.
— Dor’ nu sunt nebun. Sara Vencia 

ar fi în stare să descopere bătrânului to
tul, căci el a pregătit răvaș, că-i dă ei 
oasa, curtea, pământurile și câmpurile. Din 
prioina acesta nu se învoesce ea; altfel ar 
face-o. Când bătrânul o isbi cu pumnul în 
gură, eu am scos pumnalul. „Vrdiî4 am 
întrebat’o. Insă ea fuglcjicând: „nu! nn!“... 
Acum sufere, însă în tăcere și fără a plânge. 
Ura ei însă arde, și ddcă voiîi face pentru 
ea ceva, are să-i cadă bine...

— Așa-dâră ești hotărît? îl întrebai 
fără a sci, că din el vorbesce vinul, seu 
mintea.

— Și așa nu va mai trăi mult. Mâne 
voiti cumpăra ierburi la drogueriă, cari îi 
vor ajuta.

Un timp ore-care nu l’am mai vădut 
pe Pasquale Fagio, l’am vădut însă pe bă
trânul Pasoa cu Sara în biserică. Bătrânul 

era forte palid, âr fața Sarei era umflată 
de lovituri.

Intr’o nopte de Iunie am eșit la măie- 
riște și la lumina lenei văcjui, că un băr
bat rupe ierburi. Cu mare greutate liniști
sem cânele și ’ml îndreptai pașii spre el.

— Pasquole, tot te mai portă ispita? 
Spală-țl mânile eu apă sfințită.

— Nu pot, prietine, trebue s’o fao. 
Erl a trântit’o ârășl l’a pământ și a bă- 
tut’o, strigând : „O se te învăț eu a mai 
trage cu ochiul la tineri. Vei veni cu mine 
în iad4. — Ei, trebue s’o mântueso din 
mânile acestui om.

— Ce ea?
— Plânge, și cu acâsta spune destul. 

Fiă-care lacrimă este un țipet: „mântues- 
ce-mă și voiîi fi a ta“.

— Der dâcă rătăcescl ?
— Păi, n’așl face-o de n’ar voi și ea.
Intr’aceea mereu îi diceam : Spală-țl 

mânile, prietine. El însă scutura din cap, 
îșl mușca buzele și aduna mai departe 
ierburi.

Când am reîntors în sat, m’am de
cis, că voia spune preotului. Insă când 
voiam să pleo, suna deja clopotul morții.

— Cine a murit? întrebai.

-- Lucio Pasca. L’au omorît!
— Ucigaș! Ucigaș!... aceste cuvinte 

îmi cutremurau creerii și alergai acolo. N’am 
aflat decât pe Sara și mama ei. Cadavrul 
era deja în biserică.

— 0, cumătră, ce ați sciut să faceți! 
Ispita v’a amăgit la rele!

Ea mă privia mută și începu să plângă. 
Mama ei Țse :

— Doftoria lui Pasquale a fost pri
cina. Și medicul a dis așa, a și scris’o tribu
nalului. Dâr Pasquele a fugit, și cine scie, 
dâcă ’1 vor pută prinde.

Ucigaș ! ucigaș ! îmi gândeam, și văcjui, 
că Sara e nevinovată, ca Madona.

Lucio Pasca a fost imormentat, și la 
îngropăciune au luat parte rudele, notarul, 
toți. Ce gâlcevă și fierbere era prin sat 
când eși vestea, că Sara a căpătat averea 
întrâgă. Poliția a arestat pe Sara, a pus 
pecetea pe tdte, cadavrul a fost exhumat, 
și într’adevăr așa era, că mortea opricinui 
înveninarea. P&equale nu putu fi prins și 
Sara ședea deja de un an în temniță, nevi
novată. Domnule president, eu spun adevă
rul, că ddr’ trebue să fac jurământ pe 
oeea-ce spun....

Când Tore Torella sfîrși, un vuet de 

aprobare se autji printre mulțime. El sta 
în colț și de acolo privia femeia. Se ridică 
apoi un domn și ținând în mână o sorisore 
îșl da silința să arate, că Sara Vencia mai 
întâifl. șl-a înșelat bărbatul, apoi, în înțele
gere cu amorosul ei, l’a omorît. Martorului 
i-ar fi plăcut să sară și să strige : Mă, hă- 
b9ucule, der nu v’am spus eu, că-i nevi
novată !

In momentul acesta însă privirea lui 
se întâlni cu a ei, și fermecătorul ochiți îl 
reținu, îșl uită totul și nu audia nimic, nu 
vedea nimic, decât pe ea. O, cum o iubise, 
cum o urise! Și cum o iubesce și acum ! 
Ea e bberă, adecă ar pută fi liberă, bă
trânul nu mui trăesce, celalalt s’a dus. Ar 
pute să fiă al ei și ar purta-o pe palme.

Vorbi apoi apărătorul, jurații se re
traseră, apoi reîntrară ârășl, însă el nu ve
dea pe nimeni, decât femeia. Aplause fur- 
tunose îl deșteptară din vis. Ce s’a întâm
plat? Numai decât înțelese tot. îșl făcu 
loc la barieră, și văiju că Sara Vencia 
iese, fără a fi însoțită de pandur. Era tă- 
out.ă, pe față i-se rostogoliau două lacrimi 
și privirea i-se opri lung, lung și recunos
cător pe Tore Torella. T. 
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piano, ou talentu-i ounosout, pe cei doi 
admirabili violoniști d-nii George Enesou 
și Jacques Thibaub în concertul de Back. 
Nouăle composiții ale tînărului artist Enesou 
„Variații pentru două piane11, eseoutate de 
cătră princesa Bibescu și autor, ou un brio 
remaroabil, au fost forte mult aplaudate. 
Printre invitați erau: prințul Urusoff, con
tele și contesa Tornielli, prințul și prin
țesa de Polignao, oontesa Aimery dela 
Rochefoucauld, prințesa Brâncoveanu, du- 
oele da Trâvise ou fiica, ducesa de Bassano 
și d-șdra de Bassano, d-na și d-șora Ca
simir Perier, contesa de Briey eto.

Pentru masa studenților dela șcd- 
lele medii și superiore din Brașov au intrat 
urmâtorele contribuirl:

a) dela d-1 G. Furnică, comerciant. 
10 cor. în loo de cunună pe sicriul cum
natului său Radu Stinghe.

&) Pe lista Nr. 216 (coleotant d-1 di
rector al instit. d9 credit „Ulpianau în Gră
diște) : Pop Avei Booiat protopop 3 cor., 
„Ulpiana“ 10 cor., Mendel Mor 1 cor., 
Alex. Rimbaș notar cerc. 2 cor., Carol 
Pasca 40 bani, cu totul 16 cor. 40 bani.

c) Pe lista Nr. 248 (colectant d-1 I. 
Pascu iun. capelan în Turcheș) au intrat 
dela d-1 Badu M. Odor 10 cor.

— Esprimăm cele mai vii mulțămite 
pentru aceste nobile daruri: Direcțiunea 
.șcblelor.

Necrolog. Din Câmpeni ni-se anunță, 
oă d-1 advocat Dr. Zosim Chirtop a îndurat 
O grea perdere prin răposarea drăgălașului 
său fiiu Viorel, întâmplată ac|I. Adresăm 
întristaților părinți condolențele nostre cele 
mai sincere!

Societatea geografică română. Pro
grama lucrărilor adunării generale a acestei 
societăți, care, precum seim, se va ținâ în 
6 și 6 Martie 1900 la firele 8l/2 sfira este 
următfirea: Duminecă în 5 Martie 1900: 
1) Raportul anual al d-lui secretar ge
neral George I. Lahovari. 2) D-1 Gr. G. 
Tocilescu, Nouă cercetări asupra geografiei 
antice a Daciei. 3) D-1 Nestor Ureche. Dru
murile nfistre. Luni 6 Martie 1900: 1) B. 
G. Assan. Convenția între Statele-Unite ale 
Americei de nord, Rusia și România. 2) 
D-1 G. Adamescu. Activitatea profesorului 
loan Genilie. 3) D-1 Albert G. Glvca. O 
călătoria în Maroc în 1896. 4) Ședința in
timă pentru chestiile administrative și fi- 
manoiare ale Societății.

Espulsare de Turci din România. 
Alaltăerl s’au espulsat mai mulțl Turci, cari 
s’au găsit vagabondând prin Bucurescl. 
Guvernul a luat hotărîrea să espulseze pe 
toți străinii, cari se vor găsi fără căpătâifi. 
Bine ar fi decă acâstă măsură s’ar întinde 
și asupra Evreilor vagaboncjl, cari sunt în 
ffirte mare număr în țâră

Desastrul din Varșovia. Etă amă
nuntele desastrului de pe calea ferată din 
Varșovia, despre care am amintit într’unul 
din numerii trecuțl: La 1 a lunei curente, 
o locomotivă, plecată din gara Varșovia, 
■s’a întâlnit cu o altă looomotivă, ce venea 
■spre Varșovia. Mașinistul a întors repede 
regulatorul, der ciocnirea n’a fost evitată. 
In urma sguduiturii, mașinistul și fochistul 
.au oădut din looomotivă, fără a li-se în
tâmpla însă ceva mai rău. Looomotivă însă 
mânată acum de maximul vitezei și lipsită 
de conducător, s’a precipitat îndărăt spre 
Varșovia și s’a isbit într’un tren, ce plecase 
în urma ei din gara Varșovia. Isbitura s’a 
făcut cu atâta putere, încât 6 vagone au 
fost total distruse, 25 călători au murit, 
Ar 32 au fost grav răniți.

Predică. Duminecă va predica în bi
serica Sf. Adormiri din cetate părintele 
-oapelan militar gr. or. d-1 N. Fizeșianu.

Rescolă în insula Formosa. Lui 
.„Koln. Ztg.“ î-se telegrufâză din Petersburg, 
că în insula Formosa a erupt o răsoălă, 
pe oare Japonesii n’au putut încă să o 
suprime.

Jidanii la pressa englesă. Marea 
majoritate a cjiarelor englese este în mâna 
Jidanilor. Sub diferite pseudonime derivate 
din Abraham ca: Brams, Braham, Branan; 

din Samuel ca Sams, Sammy, Sammel; din 
Bernard, ca : Barnetts, Burnetts, Bormets, 
Bens, din Moise Cohen, Isidor de Lara; 
sub o îmbrăcăminte totdâuna în curentul 
modei —- de gol îi dă nasul, urechile și 
piciorele, — s’au introdus în diferite so
cietăți anglese, cluburi, petreceri familiare ; 
au devenit persfine oăutate de pressă și 
având finanțele etă-i ajunși și în stăpânirea 
marelor cjiare englese. Mulțl din ei, sub o 
religiune prefăcută, sub un nume creștin, 
conduc marea presă englesă. Dâoă treoem 
în revistă marele foi cuotidiane englese 
găsim: La „Daily Telegraph11 proprietar 
Sir Edward Levy, jidan, care lăpădând pe 
Levy a devenit Sir Edward Lawson, Levy 
s’a făcut Lawson. La „Daily News11, di
rector Oppenheim. La „Saint James’s Ga
zette11, sub direcțiunea Hugh Chisholm se 
ascunde redactorul șef, marele proprietar 
Steinkop. La „Daily Mail", Harmsworh 
este de origine israelită. La „Sundai Ti
mes11 ârășl un jidan. La „Young-Israe]u. 
Greenberg dirige mersul cătră pământu
rile promise. La „Timiș'1 tiu vedem cum 
este profund și fancmaqonie legat cu causa 
evreiască și cu rolul care l’a jucat în răs- 
boiul financiar din Transvaal. La „Stan
dard11, redaotorul Sydney Law este ebren. 
La „San11 la „Westminister gazette11. „Sau- 
day special11, jidanii comandă. In tote 
foile englese nimeni n’ar îndrâsni acum să 
acuse banca jidovâseă, să denunțe nefasta 
influență a jidanilor în răsboiul actual.

Concert. Musica orășenfiscă de sub 
conducerea d-lui Brandner va da Dumi
necă în 11 Martie n. un concert în sala 
dela otel „Europa11. Inoeputul la 7*/2 fire 
sâra. Intrarea de persfină 60 bani.

Petrecerea română din Viena.
Viena, 5 Martie n. 1900.

La 2 a lunei curente a avut loc pe-, 
trecerea aranjată în folosul fondului pentru 
alumneul societății academice „România 
Junău din Viena.

Ca tot-dâuna, petrecerea românâscă 
din oapitala imperiului ocupă și în anul 
acesta loc de frunte între cele mai dis
tinse petreceri.

Cu săptămâni înainte întrega presă 
vienesă era alarmată de svonul aoropia- 
tului „Romdnenlcrănzchena, și salutat ca 
demn urmaș al splendidelor baluri aran- 
giate în anii de mai înainte spre fala pres
tigiului nostru național în mijloci imensei 
masse de străini.

Petrecerea s’a deschis la firele 4ece> 
când apăru Esoelența Sa d-1 Nicolae Dumba, 
protectorul seratei, întâmpinat fiind de 
harnicul președinte de onore Dr. St. Ciurcu 
și de întreg oomitetul arangiator. Cu pași 
măsurațl întră bătrânul protector, Meoe- 
natele tuturor întreprinderilor nobile, sa
lutând în drâpta și în stânga o’un dulce 
„să trăițl !u Au mai fost de față ministrul- 
plenipotențiar al României d-J F. Ghica, 
d l secretar Cantacuzino, d-1 maior Esarcu, 
consulul general al României d-1 Lindheim, 
d-1 secretar Beliciu și alte notabilități, pre
cum și persfine distinse din elita cea mai 
înaltă a societății Vienese.

Frumos decorata sală, „Cursalon", a 
fost ou drept ouvânt ticsită de public nu
meros și distins.

Rtre surprisele petrecerei acesteia, 
fireșcum ecou al celei mai ardente cestiunl 
generale românescl, ou care presa română 
se ocupă mai bine de două Iun! acompa
niată de strigătele de aprobare ale tuturor 
sufletelor nobile, sunt insigniile arangia- 
torilor și ordinele de dans pentru dame.

Insigniile constau din o crisantemă 
și un medalion atârnat de pantlică în co
lori naționale. Pe aversul medalionului e 
Avram lancu, împrejurul căruia se pot ceti: 
„Avram lancu regele munților 1848“; 
pe revers o coronă de lauri, er în mijloc 
„Uniți vom fi, 1900u. Ordinele de dans 
pentru dame constau din un steag în colori 
naționale, de care e legat același medalion.

Intre dansuri e de amintit Cotilionul, 
ou care ocasiune s’au împărțit buchete de 
flori tuturor domnișfirelor dintr’o corabiă 

frumos garnisită, ale căreia ventrale roșu, 
galben și albastru au produs mare efect.

Dansul vesel a durat pănă în 4or* 
de 4i- — —

Din România.
Sindicatul diariștilor.

D-1 Alesandru Ciurcu a depus alaltăerl la 
cameră următorul proiect de lege din ini
țiativa parlamentară:

D-lor deputoțl!
Tfită lumea recunosoe, oă pressa este 

adl o putere în stat și că ea are o netă
găduită înrîurire asupra tuturor afacerilor 
publice și prin urmare asupra desvoltărei 
generale a națiunii. Astfel fiind, nu este 
indifereută calitatea membrilor, cari com
pun aoâstă instituț'nne. Ou cât aceștia vor 
fi mai culțl, mai onorabili, mai patrioțl, cu 
atât mai binefăcătfire pentru țeră va fi și 
înrturirea activității lor.

Dâr pentru-ca persfine cu asemenea 
însușiri să îmbrățișeze cariera diarietică, ea 
trebue să le procure, pe lângă satisfacția 
morală, că îndeplinesc un apostolat, cel pu
țin o modestă esistență. Din nefericire la 
noi diaristioa, când oine-va o alege ca o 
carieră, ca scop, fir nu oa mijloo indirect 
de a parveni, nu răsplătesoe munca inteli
gentă și consciențifisă a 4iar’st'ului. Pentru 
diaristul de profesiune, care vrfi să rămână 
cinstit, cariera care și-a ales’o e o carieră 
spinosă și decă în timpul cât pote păstra 
vigorea facultăților intelectuale și puterea 
de muncă agonisesce ou ce să trăiască de 
afil pe mâne, nici o garanțiă nu are, că atunci 
când va fi istovit, îmbătrânit și neputin
cios va mai putfi agonisi pânea de tote 
dilele pentru el și pentru ai lui și nu va 
fi nevoit să-și sfîrșescă d’lel® într’un asii 
de infirmi, seu într’un spital.

Militarul, funcționarul, au la capătul 
carierei lor perspectiva unei pensiuni, care 
le asigură esistență pentru 4^®-° de bătrâ
nețe și de infirmitate; negustorul, indus
triașul, agricultorul, speculantul pote ago
nisi în anii tinereței și ai maturității capi
talul, care să le garanteze betrânețele în 
oontra indigenței. piaristul, acest proletar 
al condeiului, a cărui meseriă este să apere 
interesele tuturor, numai aie sale nu, n’are 
la sfîrșitul carierei sale, decât perspectiva 
miseriei.

Aceste consideraț.iunl, ea și altele de 
ordin moral, au îndemnat la înființarea 
unei „Societăți a pressei11, al cărei scop 
principal este îmbunătățirea stărei morale 
și materiale a membrilor săi, scop care 
trebuia să fiă atins, între altele, prin înfi
ințarea unei casse de ajutor și de pensiuni 
pentru membrii Societăței și familiile lor.

„Societatea Pressei11, care esistă de 
mai mulțl ani, s’a transformat cu vremea 
într’o societate mai generală, admițând în 
sînul ei pe lângă diariștî, pe omenii de li
tere și de artă în genere și cum aceștia 
din urmă au ajuns să fiă mai număroșl, 
decât fliariștii, Societatea Pressei a încetat 
de a fi o societate a diariștilor propriu 
flișl. Lucrul se va înțelege mai bine, când 
vom aminti, că defire-c6, după statute, ori
cine scotea o revistă periodică, putea să fiă 
admis ca membru și să-și conserve aefistă 
calitate chiar după ce aoea revistă înceta 
de a mai apare, o mulțime de architecțl, 
ingineri, pictori, des'-mnatorl, militari, ar
tiști, musical!, actori, eto. au covârșit pe 
adevărații 4*arUti, fără a mai vorbi de 
foștii dGriștl, cari, deși și-au ales alte 
cariere, au continuat a rămână membri în 
societatea pressei.

Atunci diariștii de profesiune, deși 
unii au făcut seu fao încă parte din soc. 
pressei, au înființat o societate a lor pro
pria, pe care au numit’o „Sindicatul dia
riștilor din Bucuresclu, și și-au .confecțio
nat nisce statute, după cari adevăratul 
scop al societății să nu mai pfită fi mo
dificat.

După aceste statute membrii activi 
nu pot fi decât d'aUștii de profesiune, de 
naționalitate română și numai membrii ac
tivi au vot deliberativ la adunările ge
nerale.

Dâcă s’a prevă4ut aoâstă disposițiune 
în statute, a fost pentru a-se oonforma 
unui vot al camerei din 1898, care n’a voit 
să recunâscă „Societăței Pressei11 calitatea 
de personă juridică, deoât cu condițiune, 
ca membrii societăței cu drept de vot să nu 
potă fi, decât Români.

„Societatea Pressei11 nu s’a conformat 
acestui vot al camerei, preferind a renunța 
la calitatea juridică, decât la membrii ne- 
românl ai societăței. Era și greu pentru 
„Societatea Pressei11, ca să escludă pe nisce 
veohl membri ai ei.

Dâr fiind-că 4’ar’Știi români nu pot 
să fiă condamnați a împărtăși acestă sortă, 
cu atât mai vîrtos, oă ei n’au nădejde de 
a putâ aduna un fond mai mare, deoât 

cu condiția, ca societatea lor să fiă recu
noscută de persouă morală și acesta toc
mai în vederea dobândirei fondului, oe 
li-s’a destinat de cătră veohiul comitet pen
tru ajutorarea incendiaților și inundaților, 
oare se află sub președinta I. P. S. Sale 
Metropolitului Primat, — ei s’au constituit 
într’o societate ou nisce statute, cari co- 
răspund în totul votului dat de adunarea 
deputaților, în ședința dela 14 Maiîî 1898.

Pentru aceste cuvinte subsemnații pro
punem următorul proiect de lege:

Proiect de lege.
Art. 1. Se reounosoe „Sindicatului 

4iariștilor din Bucurescl11 calitatea de per
sona juridică, în limitele statutelor în fi
ință, oarl nu se vor putâ modifica fără în
cuviințarea consiliului de miniștri și prin 
deoret legal.

Acest proiect de lege este semnat de 
d-nii deput.ațl: Al. Ciurcu, G. Panu, dr. C. 
Siurdza, Barbu Paltineanu, Em. Buznea, 
Barbu Gănescu, Emil N. Lahovari, Gh. Ghi- 
bănescu, St. Bellow, N. Drossu, N. R. Câ- 
pităneanu, dr. Șaabncr-Tuduri, Ilariu Marian 
și E. D. Mirea.

invitare.
Casina română din Clușiu aranjeză 

Duminecă la 11 Martie st. n. în localitățile 
ei o convenire social literară, orele 5 p. m. 
fix, la care pe cqlea acâsta e invitată să 
binevoiască a lua parte și inteligența din jur.

Invitări speoiale nu se fac.
Clușiu, 8 Martie st. n. 1900.
In numele comitetului Oasinei:

Ioan Scurtu, Alesiu Popp,
secretar. director.

EVSuSțărrcită pasfoSăcâ.
Subscrisul comitet îșl ține de plăcută 

datorință, când pe acâstă cale esprimă din 
inimă sinceră mulțămută Reuniunei mili
tare soiențifice și de casină, cu deosebire 
d-lui colonel Francis c Rieger pentru aranjarea 
produoțiunilor de diletanțl din 5 și 6 a 
lunei curente în favorul Reuniunei „Crucea 
Roșia11, și pentru oonluorarea zelosă la 
acelea.

Dorim și rugăm pe onorata casină să 
fiă cu întregă și caldă simpatia față de 
Reuniunea udstră, care lucră ohiar pentru 
interesul soldaților răniți și bolnavi.

Mai departe esprimăm mulțămită ace
lor dame, domni și copii, respective pă
rinților acestora — deși din lipsa de spațiu 
nu putem înșira numele, — cari prin con
lucrare au ridicat eplendorea producțiutii- 
lor, fără a cruța timp și bani, au promo
vat causa și în totă direcțiunea au asigu
rat reușită splendidă producțiunei, care 
mult timp va rămâne în memoria nostră.

Din ședința Reuniunei „Crucea Roșiă“, 
ținută în 8 a lunei curente.

Frieda Schnell, Dr. Frideric Jelcel,
președintă. vice-președinte.

ULTIME mRl.
Bruxelîa, 8 Martie. In urma pu

terii preponderante a Englesilor, 
Burii 9’au retras grabnic dela ' Os- 
fontein. Burii se tem, că Engleăii 
vor încunjura pe De Wette, care 
dispune de 3000 omeni.

Londra, 8 Martie. Soiri private 
din Transvaal afirmă, că la fortifi
carea Pretoriei lucrâză (^ilnic 5000 
de Caffrii.

„Daily News11 dice, că înainte 
de capitularea Pretoriei vor fi scene, 
cari vor uimi lumea întrâgă. Preșe
dintele Steyn declară, că resboiul din 
Oranje este numai o jucăriă pe lângă 
acela, ce va fi în Transvaal.

„Times11 anunță, că guvernul e 
firm decis, ca în actualele împreju
rări se nu facă, nici se primăscă 
vr’o propunere cu privire la schim
barea captivilor.

Bruxelia, 8 Martie. Din Pretoria 
se telegrafâză, că la Dordrecht Burii 
au bătut pe Eng'est și le-au luat trei 
tunuri.

Paris, 8 Martie. Theatre Frangais 
arde de adl diminbța. Scăparea lui 
de nimicire e imposibilă. Este mult 
emenințat și Louvrul, care e situat 
vis ă-vis de teatru.

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

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii 
statutelor societății la a

„A-LBI.Nâ“ se învită prin acesta în virtutea § 20 al

r*rJ

care se va țin6 în
Baier Nr. 1.)

Sibiiu Sâmbătă în 31 Martie 1900 st n. înainte de am6di la 10 ore în casa institutului (Strada

O B I E C TELE:
1. Raportul anual

și raportul comitetului
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri de binefacere.
4. Fixarea prețului marcelor de preseDță pe anul curent,
5. Modificarea regulamentului de serviciu peDtru oficialii institutului.
6. Alegerea a 2 membrii în consiliul de direcțiune în sensul § lui

36 din statute.
7. Alegerea membrilor comitetului de supraveghiere.

al Direcțiunei; bilanțul anului de gestiune 1899 
de supraveghiare.

Domnii acționari,
cietății voiesc a participa la adunare în personă, 
țiați, 
tență 
cassa

cari în sensul §§ 22, 23 și 24 din statutele so- 
shu prin plenipoten- 

sunt rugați a-și depune acțiile și eventual dovecjile de plenipo- 
cel mult până Mercur! în 28 Martie a. c. st. n. 6 ore p. m. la, 
centralei în Sibiiu, său a filialei în Brașov.

Sibiiu, 13 Februarie 1900

Direcțiunea.

A XXVII-a încheiere a Conturilor cu 31 Decemvre 1899

Contul Bilanțului

A C T I V florini IIcr. PASIV florini cr.

Cassa în numerar .... 57.257 54 Capital social: 6000 acții ă fl. 100........................... 600 000
Bon în contul Giro și la alte bănci........................... 89 414 79 Fondul de reservă al acționarilor................................ 100.000 —
Cambii de bancă .... 3.313.248 75 Fondul de garanță al scrisurilor fonciare .... 200 000 —
împrumuturi hipotecare 2,525 391 42 Fondul special de reservă........................................... 37.189 93
Credite personale .... 828.390 02 Fondul de pensiuni al funcționarilor........................... 143.872 39
Credite cambiale cu acoperire hipotecare .... 836 099 45 Depuneri spre fructificare........................................... 5,193.941 40
Credite de cont-cureDt 734.265 94 Scrisuri fonciare cu 5°/0 în fior. în circul. fl. 1,016.000
Avansuri pe efecte publice . 61.206 90 Scrisuri fonciare cu 5°/0 în cor. în circul, fl. 1,391.750 2,407.750 —
Credite fixe........................... 10914 60 Scrisori fonc. eșite la sorți în circulațiune 50.600 — '
împrumuturi pe producte 4,183 — Cambii de bancă reescomptate..................................... 710.859 55
Casa institutului, realități dela gara Brașov și di- Diverse conturi creditdre................................................ 527.432 08

verse realități de vencjare 296.104 76 Dividende neridicate...................................................... 1.282 —
Efecte publice..................... 943 611 16 Interese anticipate pro 1900 ..................................... 70 390 97
Acții dela diverse bănci . 80.782 50 Profitneti. . . . ,...................................... 126.922 64
Efectele fondului de garantă, a i soris fonciare 205,334 75
Efectele fondului de pensiuni al funcționarilor in-

stitutului........................... 6.500 —
Mobiliar................................ . . . fl. 7,454.80

după amortisare .... . . . „ 746.08 6.708 72
Diverse conturi debitbre . 170 826 61

10.170 240 96 11
10,170.240 96

Contul d© Brofitui'i si Beideii.
DEBIT florini cr. CRED I T florini cr.

Interese: Intrerese:
pentru depuneri spre fructificare fl. 228,416.92 dela cambii de bancă . . . 212,209 71

„ scrisuri fonciare .... n 119,277.— „ împrumurî hipotecare . . 144,394.54
„ împrumut, luate pe efecte n 8.677.46 356.371 38 „ credite personale . . • . . 68,467.21

S p e s e: „ efecte publice * . . . 51.607 41
Salarie................................................ n 44,306.13 „ credite cambi. cu acop. hipot. . . 55,076.81
Bani de cuartir ...... n 7,150.— „ credite de cont curent • • « . . 23 684.99
Imprim., registre, porto, diverse. n 13,701 94 „ avansuri pe efecte . . 4,730.71
Maree de presență..................... n 2 970.— 68.128 07 „ credite fixe și împrumuturi pe pro-

561.479 65Contribuțiune: duete..................... . . 1,308 27
directă ................................................ n 19,504 92 Chiria. ........ 15.491 73
lO°/0 dare la inter, dela depuneri r 22 841.69 42.346 61 Provision!........................... 16.786 62

Amortisare din mobiliar .... 746 08 Profit la monetă .... 756 78
Profitnet. . . . , . . 126.922 64

594.514 78 594.514 78

Sibiiu, 31 Decembre 1899.
A. Lebu m. p., Dr. Vecerdea m. p., I. Popa m. p., Cosma m. p., Iosif Lissai m. p.,

membru al direcțiunei. membru al direcțiunei. membru al direcțiune!. director esecutiv. contabil-șef.

Subsemnatul comitet am esami'nat conturile presente și le-am aflat în deplină regulă, și în consonanță cu registrele institutului. 

SIBIIU, 27 Februarie 1900.

O o xxx itetu.1 de svLpra.veg'Ixiere:

Dr. Ilarion Pușcariu m. p. Dr. Beu m. p. St. Stroia m. p. loan Crețu m. p. Dr. Liviu Lemenyi m, p.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


