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Nr. 50. Brașov, Vineri 3 (16) Martie. 1900.

Este o situațiune de tot curi- 
6să și forte caracteristică pentru stă
rile dela noi, că esistă de mai bine 
de treizeci de ani o lege funda
mentală, menită a regula raporturile 
de drept dintre diferitele popore în 
viata de stat, lege, care nu se ese- 
cută, și totuși servesce elementului 
dela putere, ca armă pentru a per
secuta înăuntru pe cei ce se plâng 
de nedreptățire, er înafară îi ser
vesce drept apărare în contra învi
nuirilor, că procede despotic față 
cu naționalitățile, cari împreună cu 
el constitue statul.

Nu e mirare, decă în străină
tate acea lege dela 1868 despre 
egala îndreptățire a naționalităților 
din Ungaria, — după ce de atâta 
timp ea este esploatată de cătră 
Maghiari în favorul lor și al libera
lismului, ba a generosității chiar cu 
care pretind, că se portă față cu na
ționalitățile nemaghiare — este pri
vită încă și astăcțl ca o garantă pen
tru desvoltarea și esistența lor na
țională; nu pote surprinde pe ni
meni, că, după-ce a mers și în străi
nătate vestea, că acea lege nu se 
respecteză și că prin urmare națio
nalitățile nemaghiare din Ungaria 
șuier mult din causa politicei vio
lente de maghiarisare, acolo dom- 
nesce în cea mai mare parte cre
dința, că decă se vor curma atacu
rile șoviniste și se va asigura de
plina. esecutare a legii de naționali
tate, tăte' nemulțumirile vor înceta 
și Gestiunea naționalităților în Un
garia va fi ca și resolvată.

Ceea-ce însă trebue să surprindă 
în cel mai mare grad este strania 
aparițiune, că chiar în cercurile na
ționalităților se găsesc multi de a- 
ceia, cari cred, că de esemplu gu
vernul Szell n’are decât să facă a-se 
esecuta cu tătă rigdrea legea na
ționalităților și atunci tote se vor 
îndrepta spre bine și cestiunea na
ționalităților va fi pusă pe calea cea 

mai bună de a-se resolva în mod 
mulțămitor.

Toți cei ce-șl fac astfel de ilusiunl, 
pote fîind-că vor să încunjure lupta, 
ce altfel li-s’ar impune, sunt nu nu
mai în cea mai mare rătăcire, der 
ignorăză cu totul faptele petrecute 
de trei-cjecl și doi de ani, de când 
esistă legea de naționalitate și si- 
tuațiunea reală creată prin aceste 
fapte.

Ori cât s’ar scrie prin (fiarele 
germane, că politica ministrului pre
ședinte Szell pregătesce o împăcare 
cu naționalitățile, pe basa tradițiilor 
deakiste și că prin urmare începe a 
face cuceriri printre naționalități și 
îndeosebi printre Români, acesta va 
rămână numai un pium desiderium. 
In realitate stau lucrurile, cum vă- 
durăm, cu totul altfel. Legea de na
ționalitate esistă încă, ce-i drept, 
der înafară de faptul că nu se ese- 
cută, ea este paralisată prin legile 
de maghiarisare, ce s’au adus dela 
1879 încoce.

După aceste legi, al căror șir 
încă nici nu e terminat, am ajuns 
în situațiunea, ce a prevădut’o Mo- 
csary, că acum guvernul, și acela al 
lui Szell nu mai puțin ca cel ante
rior, vine și dice: acum și așa tre
bue să scie fiă-eare unguresce, nu 
mai e deci necesar ca în afacerile 
publice să se întrebuințeze altă 
limbă, decât cea maghiară; de unde 
urmeză, că și cestiunea esecutării 
stricte a legii de naționalitate s’a 
anticuat și nu mai pote fi pusă la 
ordinea d’Iei.

Intr’asta vom afla pote esplica- 
rea, de ce d-1 Szell a vorbit în dietă 
de tratare în mod egal a tuturor 
fără deosebire de naționalitate, der 
s’a ferit ca de foc de a aminti legea 
de naționalitate, și a arăta ce crede 
el despre ea. A promis, că va păzi 
legea. Acesta îl obligă să păzăscă 
și legea dela 1868.

Dăr ce se întâmplă cu legile de 
maghiarisare posteriore? De le va 
păzi și pe acestea — și el va în
clina totdăuna mai mult spre ele — 

atunci întră în mare dilemă față cu 
legea dela 1868.

Pentru a face dăr dreptate na
ționalităților pe basa legii esistente 
dela 1868, ministru președinte Szell 
trebue mai întâifi să se hotărască a 
supune unei revisuiri seriose tote 
legile de maghiarisare, aduse în pre- 
judițiul legii de naționalitate.

Decă ar ave acâsta intențiune 
Coloman Szell n’ar fi vorbit de si
gur așa cum a vorbit. Nu s’ar fi 
apărat față cu învinuirile, că în anu
mite cașuri ar fi respectat dreptul de 
limbă al naționalităților.

Din tote resultă, că dela Ma
ghiari și dela bunăvoința, ori înțe
lepciunea lor nu putem aștepta nici 
odată să se facă ceva serios pentru 
împăcarea cu națioalitățile.

Resolvarea marei cause a aces
tora a atârnat, atârnă și va atârna 
numai dela ele însă-șl, dela energia 
lor în lupta pentru recâștigarea de
plinei lor egale îndreptățiri naționale.

Din dieta ungară
In dieta ungară se desbate de trei 

rjile budgetul ministeriului de agricultură. 
Cu ocasiunea acesta faimosul deputat Bela 
Komjathy a rostit în ședința de alaltă«rl 
un discurs forte lung asupra situațiunei 
agrare din Ungaria și a discutat basele, 
prin cari s’ar putâ consolida nația ma
ghiară atâ.t în privința materială, cat și 
numerică. El insista mai ales asupra pro- 
tegiării clasei proprietarilor maghiari mij
locii, a căror situațiă actuală e cât se pote 
de sdruncinată. Komjathy dise între altele, 
că e mare nevoie de a-se consolida „ideia 
de stat maghiari și a salva pe micul pro
prietar maghiar de pericolul nimicirii, ce-1 
amenință în urma espansiunii rasselor ne
maghiare. Spune, că vede cum sexdă în 
Ardeal o luptă mare între llomâni, Maghiari 
și Sași pentru proprietatea de pământ și 
că în lupta acesta Maghiarul pierde pretu
tindeni din teren.

I-ar plăcâ deci să se găsâscă mijlâ- 
ceie de salvare și de aceea înaintâză ca
merei un proiect de resoluțiune esolusiv cu 
privire la Ardeal. Propuue deci întărirea 

prin colonisări a Maghiarilor ardeleni din 
ținuturile locuite în preponderanță de Ro
mâni; oere, ca spre scopul acesta să se stu
dieze mișcarea periodică a Maghiarilor, Ro
mânilor și‘Sașilor dela 1723 încâce; cere 
să se constate sporul numeric al acestor 
popore, factorii și căușele, cari au provocat 
acâsta; cere să se arate starea proprietăți
lor înainte de 1848, câte proprietăți au 
fost maghiare, câte române, săsescl etc.; e 
absolut necesar să se scie, că dela 1848-- 
1900 cum a crescut numărul inteligenței și 
proprietarilor români în Ardeal paralel cu 
Maghiarii și Sașii etc. etc.

Dâcă acesta nu se va face, dise Kom
jathy, și vom sta și pe viitor pasivi măr- 
ginindu-ne la frase și dâcă Maghiarii se vor 
mulțumi numai cu avisarea periculului, dâr 
nu vor crea o basă, prin care Ungaria să 
afle căi și mijloce de ajutorare, atunci vii
torul îi va blăstăma.

Au mai vorbit și alții tot cam îu fe
lul acesta, der nici unul n’a avut curagiul 
să spună, că nu Românii, ci Jidanii ame
nință cu peirea clasei mijlocie a proprie
tarilor maghiari ardeleni și tot ei sunt aceia, 
cari deja pănă acum au pus mâna pe mari 
proprietăți nemeșescl.

Banii vienesi. „ Information11 din 
Viena publică următorele, ce i-se trimit din 
Budapesta :

„Situațiunea politică (în Ungaria) a 
ajuns la culmea desvoltării sale. Desbaterea 
budgetului de comerciiî s’a finit, ce-i drept, 
însă acâsta pote fi considerat numai ca un 
eveniment pentru ministrul de comerciiî; 
opinia publică este cu totul rece față de 
acesta. Fie-care vorbesoe aeji numai despre 
afacerile politice și personale, despre due
lul Banffy-Ugron, care a fost urmat afară 
la stradă de o mică demonstrația. Când 
adecă, după duel. Ugron și Banffy s’au de
părtat nevătămați din casarmă,.publicul a 
primit ,pe Ugron cu strigări puternice de 
„Eljen“, âr pe Banffy cu „Abzug“.

„Privitor la duelul Ugron-Banffy se 
vestesce, că Banffy a avut lipsă de acest 
duel, pentru-ca să se rehabiliteze ca mareșal 
de curte. Se declară oa ceva neîndoios,., că 
Banffy a reținut l’/2 milion, care afirmativ 
derivă din Viena spre, scopul de a susține

FOILETONUL „GAZ. TRANS“.

Bătălia dela Brașov
întâmplată la 17 Iulie 1603.

— Urmare. —

Moise trimite lui Mako 300 de ostași 
comandați de Fr&ncisc Redej într’ajutor, 
âr însu-șl cu grosul armatei aștâptă sosirea 
unui sucur8 de 3000 mercenari poloni, co
mandați de loan Kamilusky. Aceștia ser
viră împăratului în Ungaria ș1’ după-ce 
aoesta îi demisiona, ei intrară în soldul lui 
Moise, care îșl concentra oștirea în jurul 
Deșiului, unde împreună cu despărțământul 
lui Albert Nagy avură să păzăscă valea So
meșului de-o incursiune a imperialilor în 
țâră. — In prevederea unei inevitabile cioc
niri decisive cu Șerban, Moise dă ordin și 
lui Borbâly și Tbrok comandanți ai cetății 
Bălgradului, ca cu tote trupele disponibile 
să grăbâse.ă în castrul său. Numai singurul 
Gavril Bethlen rămâne cu o mică ceată la 
Deva, pentru de a păcji valea Mureșului.

In fine plecă și Moise, ridicând castrul 

din Mediaș spre Sighișâra. In castelul a- 
cestui oraș se aflau 3 companii de soldați 
împărătesei sub căpitanii loan Copp», Ur
ban Bergmanu și Frideric Gettinger. Moise, 
recunoscând însemnătatea Sighișorei pentru 
un cas de retragere din țâra Bârsei, pro- 
vâcă castelul să capituleze și să aședă în 
eastru lângă oraș.

Inzadar încârcă de a ajunge în po
sesiunea acelui castel, po acel timp forte 
tare, căci nici pe calea negociărilor, nici cu 
amenințări nu-i succede.

Raț, a treia după învingerea dela 
Feldiora, se retrage pănă la Christian și 
Râșnov, între cari sate ocupă o posițiă tare, 
pe oare o mai și fortifioă cu șanțuri. Acâsta 
retragere Raț a făcut’o din precauțiune, ca 
nu cumva Moise să-l împresore pre din 
dos înaintând cu grosul armatei sale peste 
Hălhiu său Godlea, dăr Mako interpretă 
rău acâsta retragere, căol el în orbia sa o 
atribui temerei lui Raț. Deci mânat de 
dor de răsbunare pentru înfrângerea su
ferită, atacă pe Raț în diua proximă și, 
precum era de prevădut, atacul nu succede. 
Mako este sdrobit cu desăvîrșire și numai 

o mică parte din oștea sa putu scăpa fugă
rită pănă în pădurea Cotlan, dincolo de 
Codlea. In oiocnirea acâsta sângerosă au 
oădut din oștea lui Mako 1510 morțl între 
cari și Imeos, âr Makâ însuși fu prins îm
preună cu mai mulțl fruntași.

Pe o parte din prisonierl îi rescum- 
pără Brașovenii, pe alta alții; dăr Basta 
la sosirea lui îi adună pe toți câți îi 
putu găsi și îi decapitâză la Făgăraș.

Acum plâcă și Moise dinaintea Si- 
ghișârei îndreptându-se spre Brașov, âr 
Raț, aflând despre apropierea lui se retrage 
la Zerneștl și Tohan și aici aștâptă într’o 
posițiune forte avantagiâsă sosirea dom
nului Șerban.

Capul lui Imecs celui cădut și capul 
lui Mako, oare murise în urma ranelor, le 
trimite la Tergoviște domnului Șerban, care 
apoi trimite aceste două capete nefericite 
Sibiienilor.

Vestea despre totala nimicire a avan- 
gardei sale numărâse, o primi Szâkely pe 
cale la Brașov la satul Apața, la depărtare 
de o di de Feldiora. Aci conchemâ consiliu 
din generalii săi și să sfătuesce cu ei, ce 

să îutreprindă mai departe pe basa situației 
sohimbate. Polonii încă erau departe; Bor- 
bâly și Torok, cu tâte oa plecase din Bel
grad, înoă nu sosiră. Armata, oe o avea la 
sine, era de 10,000 de âmenl.

împrejurarea, că Moise afla cu sigu
ranță, că nici armata lui Șerban nu era 
mai numărosă, decât a sa, îl decise să în- 
ceroe lupta decisivă, sperând dela orașul 
Brașov un ajutor mai mare. Mai oontribui 
la pasul acesta și vestea despre apropierea 
lui Basta, cu o mare armată, care trecu 
deja peste frontiera din nord-vestul țării.

In posiția acâsta critică Moise re
gretă, oă nu primise la timpul său avanta- 
giosele propuneri, făcute de împăratul. Ne- 
întrelăsând deci nimic neîncercat, pentru 
un oas nefavoritor trimite pe loan Geroffi 
și loan Kolczsvâry la Paul Nyâri, coman
dantul Oradiei, ou propuneri de pace, pen
tru împăratul.

Domnul Șerban trece înaintând peste 
Rucăr, la 15 Iulie, prin pasul Branului și 
se unesce ou Raț. La 16 Iulie avansâză 
pănă la Râșnov și Christian.

In nord, Moise încă ajunge în țâra 
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în Budapesta două cjiare politice („Magyar 
Szo“și „Neue Budapester Abendblatt", mai 
departe un al treilea diar în Clușih („Uj- 
sag") și un al patrulea intențională, a-1 în
ființa în Cașovia“.

Din „Reiclisrath“.
Ședința dela 13 Martie n. a camerei 

deputaților austriacl a fost fdrte sgomo- 
tosă. După-ee s’a primit în a doua și a treia 
cetire proieotul de lege despre contingen
tul recruților, camera a trecut la desbate- 
rea raportului înaintat de comisiunea so- 
oial-politică asupra grevelor dela minele de 
cărbuni.

Primul orator a fost Dasinski. El 
spune între altele, că în Ostrau a fost ares
tat un muncitor și au pornit ceroetare con
tra lui, pentru-că ar fi ofensat pe un mem
bru al casei domnitore, archiducele Fride
ric. Ddr nu merge, ca greva în coutra ar- 
chiducelui să fiă considerată ca o vătămare 
a unui membru din oasa domnitore. Ar 
chiducele n’are nevoie, ca Alteța Sa să fiă 
apărat prin felicitările muncitorilor gre
viști. Guvernul ar fi trebuit să facă atențl 
pe membri casei domnitore, cari sunt an
gajați și încă de astă-dată în cea mai rea 
societate posibilă, că e lucru primejdios a 
se provoca în lupta aoăsta la nobleță, care 
se manifestă în aceea, că nu dă muncito
rilor, oe li-se cuvine. Muncitorii din Sile
sia vor fi siliți pote a mulcomi puțin sen
timentul lor dinastic. Și într’adevăr, numai 
regreta putem, că membrii casei domnitore 
sunt în societatea cavalerilor tâlhari, a La- 
risch-ilor, a Rotschid-ilor și a Gutmann-ilor.

Wolff: Cămătari de cărbuni. (Aplause 
la social-democrațl.)

Președintele Fuchs revine asupra vor
birii lui Dasinski și flice: D-l deputat a 
vorbit ou dispreț despre un membru al ca
sei domnitore... (Social-democrații întrerup 
strigând: Vampiri!)

Sell (merer (cătră președinte): D-ta nici 
n’ai fost aici când a vorbit Dasinski. Nu
mai cel din scaunul presidial are drept de 
a dojeni.

Președintele: Modul de vorbire al lui 
Dasinski e ne mai pomenit. (Mare sgomot. 
Schonerianii și social-democrații strigă: 
oavalerl tâlhari! jăfuitorl de popor!)— D-l 
Sohonerer să tacă! — Schânerer: Obrăzni
cia! Ticăloșia! — Wolff: Ce ai d ta cu 
archiducele Frideric?

Președintele se scoboră de pe estrada 
presidiului și iese din sală, atunci Schonerer 
strigă: Ei, poftim! După ce a provocat la 
ordine, se duce. Comediant obraznic. (Mare 
sgomot.)

Prohaska (cătră Sohonerer): Trei săp
tămâni n’ai fost aici și nimeni nu ’țl-a 
simțit lipsa. De ce ai venit? Desbatem o 
causă însemnată și d-ta vii să ne conturbi 
cu măgăriile d-tale?

Bielohlavek: Dăr aoest frater bețiv, ce

Bârsei și îșl așădă castrul între Hălhiu și 
Brașov, cam unde stau astădl Stupinile. Aci 
densul ocupă o posițiă defensivă cu aripa 
drâptă răzimată de valea Bârsa, âr oea 
stângă de valea, oe curge prin StupinI în 
prejma unei mori de hărtiă, oe se afla pe 
atunci acolo. Centrul acestei posiții era 
mascat printr’o pădurioe și nisce tufișe de 
răohițl. Aripa drâptă o încredința Moise 
Turcilor și Tătarilor, sub comanda supremă 
a pașalei Bectas, pe oând centrul și aripa 
stângă le ocupa cu trupele sale. Centru], 
ca punotul cel mai însemnat al posiției, îl 
fortifică Moise cu șanțuri și dispune tot-o- 
dată jur împrejur și cele 700 de oară luate 
dela Chiș, legate unul de altul, formând un 
patru-unghiti. lungăreț. Moise, care cunos- 
cea pe Șerban și pe Raț în personă și din 
esperiența mai multor bătăi, superioritatea 
ostașilor lor, nu cuteză a primi bătaia în 
câmpul liber, ci preferă o posițiă de apă
rare fortificată după obiceiul timpului, 
sperând, că atacul vehement al Româ
nilor se va frânge de șanțurile și carăle 
sale. Pașa Bectas nici decât nu aproba 
disposițiunile lui Moise și nu era de acord 
cu acest arangiament, aflând de o parte 

vrâ? Cară-te de aici! Așa se vede, că erășl 
ești bât. (Antisemiții cătră Sohonerer: Ești 
bun pentru casa nebunilor. Nu soi ce vrei.) 

Vioe-președintele Prade provocă la 
ordine pe Bielohlavek. — Gregorig se 
plânge, că Bielohlavek a fost provocat la 
ordine de Prade, deși acela n’are alt pă- 
oat, decât că a întrerupt pe Dasinski. Der 
aici a fost vorba despre Jidani și e forte 
firesc, că Prade nu admonieză pe Wolfî, 
deși acesta a dis, că archiducele Frideric 
e un cămătar de cărbuni. (Mare sgomot. 
Strigări: Spițli miserabil! Denunciant! 
Steiner îmbie lui Resel o palmă, Resel îl 
face om de nimic.)

A urmat apoi desbaterea mai liniștit.

Rgsboiul din Africa sudicâ.
După două săptămâni de lupte și hăr- 

țuell continue, Englesilor li-a succes să în
tre în Bloemfontein, capitala statului liber 
Oranje, — un eveniment acesta însemnat 
nu atât din punct de vedere strategic mi
litar, cât mai ales din punct de vedere 
politic.

Bloemfontein era în urmă cu totul ne
apărat. T6te autoritățile șl-au strămutat se
diul în Vynburg, armata Burilor s’a retras 
de aici spre sud și spre vest căutâudu-șl 
nouă posițiă lângă rîul Vaal, unde ar pută 
totuși să desfășure dre-care resistență.

Acum n’a mai rămas pentru Anglia, 
decât seu pacea, sen cucerirea. Se pare, că 
curentul cuoerirei va învinge, el nu cu- 
nosce drept și umanitate față de cel în
vins. Acâsta a spus’o cu alte cuvinte și 
ministru-președinte engles Salisbury în șe
dința de alaltăerl a celor două camere din 
Londra.

Etă de altfel soirile mai nouă referi- 
tore la situația de față:

Schimb de note între Buri și guvernul 
engles.

In ședința de alaltăerl a camerilor 
lordilor, ministru-președinte Salisbury a dat 
oetire depeșilor, ce i-au adresat președinții 
republicelor bure, Kruger și Steyn, precum 
și răspunsul Angliei dat în 11 Martie n.

Depeșile lui Kruger și Steyn spun, că 
în fața sângelui vărsat și a ruinei morale 
și economice, care amenință sudul Afrioe.i, 
trebue pusă în fața St. Treimi întrebarea: 
peniru-ce se luptă și scopul fă-cărei părți 
justifică ore acest desastru și acâstă miseriă?

Ca răspuns la aserțiunile câtor-va 
dmeni de stat englesl, cari <ji°, că răs- 
boiul a fost început cu intenția evidentă 
de a ataca autoritatea Reginei în Africa 
de sud și pentru a institui o administra- 
țiune independentă de guvernul engles, sem
natarii depeșilor consideră, ca o datoriă a 
lor, de a declara în mod solemn, că răs- 
boiul n’a fost interprins decât ca o măsură 
defensivă, spre a proteja independența ame
nințată a Republicelor și că lupta continuă 
spre a proteja independența lor și suzera- 

nepractic a pune în câmpul liber obstacole 
înaintea trupelor proprii, cari la cas de 
trebuință, nici nu vor pută să înainteze 
împiedecate fiind de ele, ăr de alta parte 
de neconsult a-șl îndesui armata între 
cară, arătând astfel soldaților frica și 
descuragiarea proprie. Cu tdtă insistarea 
însă, nu i-a succes să abată pe Moise dela 
acest plan, care avea să-l coste viața.

In aripa stângă Moise lăsă loc pen
tru ajutorul, pe care îl spera dela Brașov. 
Aoest oraș dispunea pe atunci de 10.000 
bărbați capabili de-a purta arme. Moise îl 
provocă de repețite-orl urgent și în fine 
într’un ton energio și amenințător să ca
pituleze și să-i pună la disposițiă tot aju
torul posibil de oste și material de răsboiQ. 
Brașovul însă, precaut ca tot-deuna, căută 
prin scuse și promisiuni seci să se mântue 
cât se pote de ieftin de gravele pretensiunl. 
Județul orașului, ou numele Michael Weiss, 
se duce însu-șl în personă în castrul lui 
Moise și tractăză cu acesta și cu pașa 
Bectas.

(Va urma). 

nitatta lor, incontestabile. In asemenea 
condițiunl, spune Krilger și Steyn, suntem 
însuflețiți de dorința de a restabili pacea. 
Dăcă însă Anglia are de gând să nimicăscă 
independența republicelor, poporul nostru 
este hotărît —ou încredere în Dumnezeu— 
se resiste pană la capet.

Cât timp am fost victorioși, am esitat 
să facem acăstă deolarațiă, pentru a nu 
jigni amorul propriu al națiunei englese, 
însă acum, că prestigiul Statului engles 
pote fi considerat ca asigurat, nu putem 
să întârfliem a declara în fața lumei ci- 
vilisate, a guvernului și a poporului engles, 
cu oe scop combatem și cu ce condițiunl 
suntem gata a încheia pacea.

❖

Răspunsul lui Salisbury la nota acâsta 
cjice între altele:

„Nu aflu necesar a disouta asupra 
cestiunilor puse de d-v6stră, dâr resultatul 
înarmărilor făoute în mare secret (din partea 
Burilor) a fost, că imperiul engles s’a ve- 
4ut silit a lua posițiă față cu invasiunea, 
ceea-ce a impus Angliei un răsboiîl cos
tisitor și a atras după sine pierderea a mii 
și mii de vieți scumpe. Acâsta mare pier
dere a fost o pedăpsă pentru-că Anglia a 
lăsat în anii din urmă republicelor inde
pendența. Luând. în considerare chipul în 
care cele două republice au folosit posițiă, 
oe li-sa dat, și considerând pierderea, ce 
s’a adus teritoriilor englese prin atacul, 
prin nimic provocat, guvernul Reginei nu 
pote să răspundă decât ou aceea, oă nu & 
aplecat a da independența nici Trans- 
vaalului, nici statului liber Oranje.

Acțiunea centru pace, /

Din Haga se anunță, că acolo a sosit 
la 12 1. c. telegrama lui Kruger, în care 
cere intervenția puterilor. Regina Wilhelmina 
a esprimat în răspunsul său speranța, că 
pacea se va face încurend, însă guvernul 
ei nu păte lua inițiativa, ci e silit a aș
tepta, pănă se va face o învoială între 
celelalte puteri.

Din Berlin se anunță, că la invitarea 
guvernelor din republioele sudafricane de 
a interveni, guvernul german a răspuns, oă 
bucuros e apleoat a conlucra la intervenire, 
dăcă sunt condițiunile fundamentale și dăcă 
e sigur, oă ambe părțile doresc intervenția.

SOIRILE Dl LEI.
— 2 (15) Martie.

Conferență episcopilor austriac!. 
Alaltăerl s’a deschis în Viena o conferență 
a episcopilor austriacl sub presidenția car
dinalului Gruscha, conferență, oe va dura 
probabil întrâga săptămână. Iau parte la 
discusiunile oonferenței archiereii catolici 
din Praga, Graț, Cracovia, Klagenfurt, 
Marburg, Briinn, Budweis, St. Pblten și 
Pettau.

Ministru-președinte român G. Gr. 
Cantacuzino a avut la sosirea sa în țâră 
Luni d. a. o primire din cele mai strălu
cite. La Predeal a fost întâmpinat de pre
fectul județului, de primul procuror al tri
bunalului Prahova, de șefii autorităților co
munale, de archimandritul din Bușteni, 
starețul mânăstirei Predeal etc. De aici a 
pornit dimpreună cu soția sa, care l’a în
tovărășit în străinătate, cu un tren special 
spre Ploescl. Pe drum la tote stațiile d-l 
Cantacuzino a fost salutat de cătră pri
mari, membri consiliilor comunale și nu
meroși oetățenl. La gara Ploescl îl aștep
tau un mare număr de deputațl și senatori 
conservatori, funcționari superiori dim
preună cu miniștri Tache Ionescu, Ionel 
Grădișteanu, Dr. Istrați și Dissescu. Gara 
era decorată cu drapele și brad și înde- 
suită de public. La gara de nord din Bu- 
curescl s’au făcut ministrului-președinte și 
șefului partidului conservator ovațiunl en- 
tesiaste.

Trupa asociații română de varie
tăți, din BuourescI, sub direcțiunea d-nei 
Fany Ionescu, va da precum am anunțat o 
representațiă în sala otelului „Orient" (Nr. 1) 
Sâmbătă, în 4 țl7) Martie 1900. Programul 
acestei representațiunl este următorul: 

Partea l-a 1) Insură'ore ori foc!?! Canțo
netă comică, cu dansuri, eBecutată de d-l 
Stefănescu. 2) Cuplete comice, oântate de d-l 
Niculescu. 3) Nebunul din amor, canțonetă, 
esecutată de d-l I. Bellian. Partea II a 1) 
Dansuri: Bătuta, Brâulețu și Călușerul, 
esecutate de d-l S. Stănescu. 2) Sfârșitul lu
mei, canțonetă de actualitate, esecutată de 
d-l Niculescu. 3) A murit Stâ^cuța, canțo
netă comică, esecutată de d-l Ales. Stefă
nescu. Partea 111-a 1) Anecdote comice, de 
d-uii: N. Țicu și Th. Speranță, esecutate 
de d-l I. Bellian. 2) Tramvaiul electric din 
Bucurescl, canțonetă comică esecutată de 
d-l S. Stănescu. 3) Quartet comic, eseoutat 
de tdtă trupa, de dâmnele: Bellian, Stefă
nescu, d-șora Bellian și de domnii: Bellian, 
Niculescu, Stefănescu și Stănescu. Prețurile: 
(La mese) Locul 1. 2 cor., locul IL 1 cor. 
40 b. Galeria: loc numărotat 1 cor. Intra
rea pe galeriă 60 b. Biletele se pot căpăta 
la d-l D. N. Eremias, la casina română și 
săra la cassă. începutul la 8 6re săra. — 
Precum am înțeles trupa asociată română, 
care e compusă din mai mulțl actori, a 
avut de gând a da și representațiunl tea
trale, dâr pentru aceste n’a primit concesiă 
dela minister.

Pentru masa studenților dela șod- 
lele medii și superiore din Brașov au întrat 
următdrele contribuirl:

1) Pe lista Nr. 228 (colectant d 1 I. 
Scurtu stud. iur. Clușiîi) cu totul 62 cor. 
și anum° :

a) anual: I. Scurtu stud. iur. 2 cor.,
Romul R. Rațiu 4 cor., G. Tocitu 2 cor., 
Aug........ (nelegibil) 2 cor., Nic. Căciulă
2 cor., Vas. Popp 2 cor., Ales. Filip 2 cor., 
Vas. Ioșia (?) 2 cor.

b) odată pentru totdăuna: Aur. Nilvan 
1 cor., I. Mețiu (?) 2 cor., G. NovacovicI
1 cor., Dr. A. Isac 20 cor., Aur. Oprea
2 cor., Artem. Mureșianu 2 cor., G. Stoian 
1 cor., Nicu Vlaiou 2 cor., Aur. Paul Bănuț
1 cor., Bas. Poddbă 3 cor., Ant. Mandea 4 
cor., Emerio Pop, adv. 2 cor., Vaier Pop, 
iurist 2 cor., Victor Constantinescu iur. 1 cor.

2) D-l Spiridon Boita, pretor cercual 
în Tohanul-vechiîi, din inițiativă propriă a 
oolectat 16 corâne și anume dela: Nio. 
Grozea 4 cor., Carol Bakd, notar 2 cor., 
D. Pop, învăț. 2 cor., G. Oprea 1 cor., 
Ilisie Nemeș 1 cor., Avis. Stnmtu 1 cor., 
Nic. Aldioă 1 cor., Nic. Gabor 1 cor., 1.1. 
lohan 50 b., Spiridon Boita pretor cerc.
2 oor. 50 bani.

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

Un fisolgăbirfiu iubitor de daruri. 
Congregația comitatului Strigoniu a hotă- 
rît unanim suspendarea fisolgăbirăului Re- 
viczky Gydzo și tragerea lui în cercetare 
disciplinara. „Patriotul" n’a avut altă vină, 
decât că era prea iubitor de daruri,—der nu 
să facă, ci săprimâs:ă daruri. La anul nou 
primia regulat dela muncitorii.minelor de 
cărbuni din Dorogh „daruri", dr când mer
gea în vre-o afacere oficială la mine, în- 
totdâuna îșl socotea ca diurnă și cărăușia 
câte 60—300 corone. Pe calea acâsta a 
jăfuit 12.000 de corone.

Cea mai mare corabiă-vapor fran- 
cesă- „Compagnie transatlantique" a invi
tat pe președintele Loubet și pe miniștri 
francesl dela marină și oomerciîi, să se 
presenteze la inaugurarea corăbiei „Savoyeu, 
ce se va întâmpla la 31 Martie n. în Saint- 
Nazaire. „Savoye" va fi cel mai frumos și 
mai mare vas comercial, pregătit pănă 
acum în Franeia. Lungimea vasului e de 
117’7 și lățimea de 18 metri. Mașina lui 
desvoltă o putere de 12,000 cai. Cuprinsul 
e de 10,000 tone.

Congregația comitatului Făgăraș 
se va țină Luni, în 19 Martie n. La ordi
nea (jilei, precum ni-se spune, vor fi ces- 
tiunl de interes, între oarl și cestiunea lim- 
bei la gimnasiul de stat din Făgăraș. Ar fi 
de dorit, ca membrii români ai congrega
ției să nu lipsâscă nici unul dela adunare 
și să-și facă datoria.

O vorbire a împăratului Wilhelm.
„Neueste Nachrichten" din Berlin publică 
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vorbirea împăratului Wilhelm, ce a adre- 
eat’o în Wilhelmshaven marinarilor trimiși 
la Kiao-Clau. Vorbirea acesta este urmă- 
torea: „Când vă trimit din patria vostră, 
oa departe de ai ol să faoețl servioid, aș
tept înainte de tote dela voi, să sporiți 
autoritatea Germanilor în străinătate. Sper, 
că prin purtarea vostră nessoepționabilă și 
prin disciplina vostră veți câștiga respect 
înafară, pe cale paolnică, numelui german; 
âr dâcă vouă vi-s’ar impune problema să 
intervenițl cu arma, atunci aștept dela voi, 
oa asta să o și faceți, cum se cuvine sol- 
daților mei germani. Adio cămaracțl P — 
Marinarii răspunseră c’un puternic: Adio 
Sire !

Tragedia „Hamlet" rusesce. La 
Petersburg se va representa în curând, tra
gedia „Hamlet", tradusă în limba rusâscă 
de marele-duce Constantin ConstantinovicI, 
vărul Țarului. Rolul lui Hamlet îl va juca 
însu-șl marele-duce Constantin. Spre acest 
soop se fac deja probe în teatrul de curte 
din palatul din Petersburg al Țarului. 
Marele-duce Constantin cu doi ani înainte 
jucase într’o comediă francesă, pe care el 
însu-șl o tradusese în limba rusâscă. Marele- 
duce are și poesii originale, care plac fârte 
mult publicului.'

Cum se felicită „patrioții". „Alkot- 
mâny" publică textul următorei telegrame 
de felicitare, despre care spune, că a fost 
adresată din Viena, din partea lui Nicolae 
Szemere, lui Gavril Ugron : „Cea mai fe
ricită și mai binecuvântată țâră lăsată de 
Dumnezeu este Ungaria, în care Gavril 
Ugron este cel mai mare trădător /"

Compunerea listelor electorale. 
■Comisiumle centrale electorale din tote ți
nuturile Ungariei și Transilvaniei sunt ocu
pate de present cu compunerea listelor 
electorale pentru anul viitor. In sensul legei 
asupra judica'urei Curiei r. în afaceri elec
torale, consorierea alegătorilor are să se 
facă de astă-dată independent de listele 
eleotorale de pănă acuma și deol sunt a 
se face liste electorale nouă și încă fără 
considerare, dâcă cetățenii și-au plătit 
«darea ori nu.

„Albîna“, institut de credit și 
economii în Sibiiu.

Raportul consiliului <le adininistrațiune cătră 
adunarea generală a acționarilor din 31 

Martie 1899.

Domnilor acționari!
Anul financiar espirat a fost un an 

anormal.
Mai vârtos în urma conjuncturilor po

litice esterne, aprope anul întreg banii au 
fost forte scumpi, ba în pătrarul ultim chiar 
și la Banca austro-ungară se uroase etalo
nul intereselor la un grad ne mai pomenit 
de decenii.

In special asupra unei părți conside
rabile a clientelei nostre însă, a mai avut 
înrîurință rea și calamitatea economică, 
care în mod estra-ordinar s’a manifestat 
în statul vecin România, ale cărui’stărl eco- 
nomioe ating în mod simțitor piața Brașo
vului, unde avem filială.

Ținând cont de acâstă situațiă din pre- 
cauțiune am restrîns și noi acordarea împru
muturilor în pătrariul ultim, ceea ce se ma
nifestă și în bilanț.

Deși banii au devenit un articol fârte 
■cercat, și aprâpe tote institutele au ur
cat interesele depunerilor, noi, considerând 
crisa de un lucru trecător, cum trebue să 
fiă, am preferit să ne lipsim mai bucuros 
de o parte a depunerilor nostre, decât să 
faoem o schimbare, pe care în scurt timp 
ărășl am fi necesitați să o abandonăm, și 
n’am urcat interesele depunerilor, de unde 
fîresce a urmat reducerea depunerilor, mai 
vârtos la filiala nostră, unde au fost mai 
multe capitale de ale rentierilor, cari țin 
mai mult la folosul momentan, decât la 
siguranță.

Reducerea la acest ram de operațiuni 
face 230,000 fi.

Cu tote acestea, încât pentru bilanț, 
resultatul final eBte destul de îmbucurător, 
pentru-că profitul net este mai mare ou 
1884 fi. 48 cr. decât în anul premergător.

In fondul special de reservă însă se 
manifestă o scădere de fi. 27,610'58, mai 
vârtos în urma diferenței de curs la 31 De- 
cemvre a efectelor institutului aohitată din 

acel fond, care diferență a fost la efectele, 
cea mai mare parte române, — ale filialei 
de fi. 29,782'03 or., âr la ale centralei de 
fi. 2594-35 or., total fi. 32,376 38.

Acesta însă sperăm, oă în cursul anu
lui curent ârășl se va restitui tot în modul 
în care s’a ivit. Deja după cursul actual de 
bursă, efectele nostre valorâză cu fi. 9804 
— mai mult decât la 31 Decemvre.

Tot din fondul special de reservă am 
amortisat în cursul anului dubiose de fi. 
17,869 49 cr., cari nu absorbeau nici resur
sele proprii ale fondului, dâcă nu se ivea 
diferința de cursa efectelor, provocată prin 
evenimente extraordinare.

La escomptul de cambii încă 6e ma
nifestă o scădere de fi. 268,000, acăsta se 
paralisâză însă prin urcarea de fi. 206,000 
la creditele de Cont Curent, de fi. 138,000 
la împrumuturile hipotecare și de fi. 41,000 
la creditele cambiale cu acoperire hipo- 
tecară.

Acum am pută trece la presentarea 
tabloului comparativ al operațiunilor prin
cipale.

Nainte de a face acesta însă, Con- 
strînșl de împrejurări, suntem necesitați a 
ne ocupa de un lucru, carele după natura 
sa n'ar ave loc în rapbrtele institutelor de 
bani', dâr pe care a-1 ignora și mai departe, 
precum l’am ignorat pănă aci, ar însemna 
a recuuâsce o aeusă gravă la adresa insti
tutului nostru, care dâcă ar fi întemeiată 
eu drept cuvânt i ar pută altera creditul, 
pe carele cu o muncă intensivă de 28 de 
ani, cu soliditate și corectitate și-l’a meritat 
la tâte cercurile financiare și la marele pu
blic, pe care îl servesc.

De un lung șir de ani omeni fără 
consciiuță răspândesc prin cHai-istică și în 
parlament acuse tendențiose la adresa insti
tutelor de bani rom^inescl, și în special la 
a institutului nostru, ca cel mai vechili în
tre ele: că urmăresc scopuri politice și 
anume că tind la desposedarea elementului 
maghiar.

Nici când însă în parlament nu s’a 
discutat atâta pe acâstă temă, ca în anul 
curent, cerendu-se intervenția’guvernului și 
aplicarea măsurilor escepționale pentru cur
marea afirmativului rău.

Declarăm de oalumnii tendențiose tâte 
afirmările de acâstă natură și nu ne putem 
suprima mirarea, că se află și bărbați de 
stat și âmenl serioși, cari dau oredăment 
astor-fel de bârfell și stau de vorbă cu cei 
ce le răspândesc, ba provocă societatea, ca 
ea să iee măsuri de apărare contra unui 
rău, care nu esistă numai în creerii înfer- 
bântuțl ai unor esistențe fără căpătâid și 
în a unor fanatici orbiți de ură contra ele
mentului român pentru vitalitatea sa.

Nime n’a arătat și nici în viitor nu 
va pută arăta nici un oas concret, când 
institutul nostru ar fi deposedat pe vr’o 
familiă maghiară, seu câud institutul nostru 
ori la acordarea ori la încassarea împrumu
turilor sale ar fi făcut deosebire între om 
și om ou privire la naționlitatea lui.

Din contră noi putem dovedi multe 
cașuri în cari ni-s’a cerut ajutorul și l’am 
dat ca să scăpăm familii maghiare de ruina 
sigură la care le dusese cămătari și insti
tute neromânesc!, putem dovedi, că cu aju
torul nostru nu numai și-au scutit averea, 
dâr și-au și acuirat averi considerabile fa
milii maghiare.

Desfidere pe ori și cine să arate mă
car un cas numai pentru carele institutul 
nostru ar merita imputările, ce cu atâta 
ușurință i-se fac.

Nime nu o va face pentru-că în lipsă 
de adevăr rîu o pote face.

Deci credem, că suntem în drept a 
cere dela toți omenii serioși și cu atât mai 
vîrtos dela organele statului, ca să ne seu- 
tescă de valurile acestui curent bolnăvicios.

(Va urma.)

Proiectul de reforma calendarului 
propus de cătră societatea de sciințe din 

Bucuresci.
Tn ședința Senatului român de Sâm

bătă, 19 Febr. (3 Martie) a. o. d. senator 
Sefendache a adresat o întrebare d-lui mi
nistru al oultelor asupra reformei călinde- 
rului și a memoriului, presentat în acestă 
cestiune societății de sciințe din Bucuresci.

In discuțiunea urmată, câțl-va dintre 
membrii Senatului, cari s’au pronunțat con
tra reformei calendarului, au privit cestiu- 
nea cu totul din alt punct; de vedere, decât 
cel indicat în memoriul amintit și au emis 
obiecțiunl, care nu aveau [nimic de a face 
ou propunerile comisiunei societăței de sci
ințe, propuneri cuprinse în proiectul de lege 
alăturat la acel memoriu.

Căci calendarul este un sistem de mă- 
sără timpuriu. In viața civilă este întrebu
ințat pentru a esprima datele și termenele 

tuturor afacerilor publice și private; —âr 
în biserică calendarul e3te întrebuințat pen
tru fixarea datelor și termenilor diferitelor 
sărbători și posturi.

Prin acâsta. calendarul nu devine o 
instituțiune religiâsă, cum nu este nici o 
instituțiune comercială, industrială său agri
colă. Calendarul este și rămâne un sistem 
de măsură, de care se servesc toți cei ce 
au nevoe să esprime date și termine în afa
cerile lor,

Deoă biserica, din considerațiunl tra
diționale său pentru a păstra uniformitatea 
cu oelelalte biserici de răsărit, voesce a 
întrebuința un sistam de măsură mai puțin 
esaet — calendarul Iulian — acâstă dorință 
trebue respectată. Dâr nu urmeză de aici, 
că și în tote celelalte ramuri ale activită
ții nostre trebue să continuăm a întrebu
ința același sistem de măsură neperfect, 
condamnat de sciință și de trebuințele vie
ții moderne.

Ast-fel este presintată Gestiunea în 
memoriul și proiectul de lege al comisiunei 
soo etățiide sciințe. Iată cele două articole, 
cari resumă soluțiuDea propusă :

„Art. 1. — .... Calendar întrebuințat 
„pentru esprimarea datelor în tote actele 
„vieții civile și ale tuturor autorităților 
publice".

„Art. 3. — Sărbătorile religiose se vor 
„serba după calendarul și vechile regule 
„ale bisericei nâstre ortodoxe".

Ast-fel nu se aduc9 nici o schimbare 
în datele sărbătorilor, vom rămână și în 
viitor de acord, în acestă privire, cu tote 
bisericile ortodoxe; — âr în viața civilă, 
în afacerile publice și private, vom între
buința calendarul universal, întrebuințat de 
țările civilisate, și vom înlătura ast-fel nu- 
mărâsele inconveniente semnalate în me
moriul justificativ al proiectului de lege.

Situațiunea nostră ar deveni ast-fel 
identică cu aoeea a Românilor ortodoxl din 
Transilvania și Bucovina, — și chiar- a func 
ționarilor noștri dela căile farate, poștă 
și telegraf, credit etc. — cari în viața lor 
civilă se servesc de calendarul occidental, 
âr sărbătorile le prăsnueso odată cu toți 
creștinii ortodoxl, după calendarul Iulian.

Biserica nostră nu este atinsă întru 
nimic prin reforma propusă, după cum nu 
este atinsă biserica româuă ortodoxă din 
Transilvania și Bucovina.

Cât privesce îuoercarea de a ni-se 
impune pentru totdâuna, în viața civilă, un 
calendar neesact și nepractic, — pentru 
motivul, că biserica se servesce de acel ca
lendar, — ar fi ca și cum s’ar încerca ci
neva să impună lumei moderne sistemul 
monetar dela începutul creștinităței, pentru 
că în bibliă se vorbesce despre talanțl și 
nu despre franci seu lei.

O ultimă cestiune.
S’a Ța de cStră unii, că Academia 

română ar fi respins reforma calendarului. 
Afirmațiunea este cu totul neesactă.

Academia nu a dat nici un vot, pănă 
acum, asupra reformei calendarului; dâr nu
meroși membri ai Academiei, dintre cei 
mai autorisațl, s’au pronunțat în favârea 
întroducerei calendarului occidental. Astfel 
ca să cităm numai pe cei repausațl: Em. 
Bacaloglu, în discursul său de recepțiuue,
— Ion Ghica, în opera sa „Pământul și 
Omul". — Const. Gogu, în memoriul publi
cat în revista Recreații știențifiee dela Iași,
— au conchis pentru acestă reformă. însuși 
P. 8. fost episcop de Roman Melchisedec, 
și dânsul membru al Academiei, închee ast
fel lucrarea sa „Biserica ortodoxă și Ca
lendarul" (1780, p. 44, 40.):

„Ce se atinge de dorința ce mulțl 
„dintre Români, mai ales omeni de sciință, 
„o au de a se conforma cu calendarul sta
nelor civilisate, ne rămâne un singur mij- 
„loc, deocamdată, anume: în actele vieții 
„civile și politice a întrebuința amândouă 
„datele, atât cea după calendarul vechili, 
„cât și cea după oalendarul nou".

Ast-fel, cu doue-cțeci de ani în urmă, 
apărătorul calendarului Iulian, unul dintre 
cei mai învățațl epișcopl ai bisericei nostre 
șt membru al Academiei, admite Introduce
rea calendarului nou, în mod legal, în viața 
civilă și politică.

Reforma calendarului, propusă de so
cietatea de șciințe, numai în viața civilă, 
este o reformă sciențifică și folositore. Acei 
ce vor pune piedici acestei reforme, nu vor 
servi întru nimic biserica, care este lăsată 
cu totul în afară de reforma propusă.

Bucuresci, în 22 Febr. (6 Martie) 1900.
Sp. Haret, JE. A. Pangrati, N. Coculescu, 

D. Emmanuel, D. Bungețianu, G. Țițeică.

Primirea în școlele de cădeți.
Tocmai aoum a apărut normativul cel 

nou pentru primirea în școlele c. și reg. de 
cădeți. Modalitățile esențiale ale primirei 
sunt următorele:

Școle de cădeți sunt înființate : a) pen
tru infanteria'. în Vieoa, Budapesta, Praga, 
(cu un despărțământ pentru trupele de 
tren), Konigsfeld (Moravia), Pojun (cu un 
despărțământ pentru trupele sanitare), Ins- 
bruk, Timișâra, Sibiiu, Triest, LibeDau 
(lângă Gracz), Lobzov (lângă Cracovia), 
Karlsbad, Marburg, Camenita (lângă Pe- 
tervardin, Strass (Stiria), Liov (pentru in
fanteria și vânători); b) pentru călărași: 
în Biserica albă moravă; c) pentru artile
ria'. în Viena; d) pentru pionerl: în Haim- 
burg, (pentru pionerl, pentru regimentul de 
calea ferată și telegraf).

Condițiunile generale pentru primire 
sunt: 1) dreptul de cetățân austriac resp. 
ungar, 2) Aptitudinea corporală pentru 
oresoerea militară ; 3) Cunoscința pregăti- 
tore recerută; 4) Purtare morală satisfăcă- 
târe; 5) Etatea minimală ajunsă și etatea 
maximală netrecută; 6) Solvirea la timpul 
său a didaotrului; 7) Procurarea și conser
varea unor obiecte recerute pentru ad- 
justare din mijloce proprii.

Cunosoințele pregătitor© se probâză 
prin testimoniile școlastice și prin depune
rea esamenului de primire cu un succes 
sumar de cel puțin „suficient". Cu atestate 
școlastioe este a se proba, că aspirantul a 
absolvat clasele mai jos numite ale unei 
școle reale sâu gimtiasiu public, ori oare 
are dreptul de publicitate cu un calcul ge
neral de oel puțin „suficient", și adecă : 
pentru primirea la o șoâlă de oadețl de in- 
fauteriă ori oavaleriă: pentru cursul prim 
IV clase, pentru cursul 2 V, pentru cur
sul 3 VI clase. In școlele de cădeți pentru 
artileriă și pionerl, pentru cursul prim V 
clase; pentru cursul 2 VI. Etatea mini
mală și macsimală s’a determinat astfel, că 
pentru primirea în cursul prim sl unei 
șeâle de cădeți se recere etatea de cel pu
țin 14, dâr nu mai mare de 17 ani; peu- 
tru cursul al 21ea al unei școle de cădeți 
etatea de cel puțin 15 și numai mare de 18 
ani, pentru cursul al 3-lea al unei școle de 
cădeți cel puțin de 16 și nu mai mult de 
19 ani.

Didaetrul se determină din când în 
când după împrejurările generale. In timpul 
de față didaetrul costă «) pentru fii le- 
giuițl sâu legitimați ai ofioerilor dela tote 
trupele, ai preoților evangeiicl și gr. orien
tali, ai funcționarilor militari, magistrilor 
de capelă, ai subofițerilor și ai gagiștilor 
militari dela statul armatei active, de re
tragere sâu invalide, ai marinei belice și 
ai honveejimei neînregistrați în âre-oare clasă 
de rang 24 corâne; b) pentru fii legitimi 
și legitimați ai ofițerilor și ai preoților și 
funcționarilor militari numiți sub a) ai 
armatei, ai marinei belice și ai honvecjimei 
din reservă, pentru cei ce sunt afară de 
activitate și acelora din relațiune de evi
dențe, ai ofițerilor și funcționarilor militari 
dela honvecjl, în relațiune afară de ser
viciu, după aceea a funcționarilor de stat 
aulici și civili și ai înpiegaților dela curte 
și civili la 160 corâne pe an; c) pentru 
fii ai tuturor celorlalți cetățeni austriacl, 
respective ungurescl [la 300 corâne pe an. 
Pentru fiii persânelor numite sub b) și o) 
este a se solvi în oașul primirei într’o 
scâlă de cădeți pionerl un dict.atru anual 
de 80, respective 160 corâne. Pentru elevii 
soolei de cădeți călărași este a se solvi, 
pe lângă asta, în cursul 3 și 4 o sumă de 
400 corâne pe an în favorul fondului în
ființat la scâla acâsta pentru instruirea oă- 
lăritului ; procurarea calului de călărit și a 
altor trebuințe. Pentru fiii persânelor mi
litare numite sub a) este a se solvi'” din 
suma de ecuitațiune numai jumătate.

ULTIME SC1KL
Londra, 14 Martie. Salisbury a co

municat deja președinților republice- 
lor bure condițiile englese de pace, cari 
sunt următdrele: 1. Deplină supunere, 
ca condițiă principală a negociărilor; 
2. Pierderea independentei republicelor 
bure ; 3. Prefacerea republicelor bure 
în colonii englese de stat; 4. Punerea 
celor două republice pe un timp bre- 
care sub administrația militară și 5. 
Organisarea ulterioră a guvernării 
autonome locale, ca în Anglia, așa 
ca întrâgă Africa-sudică să fiă trans
formată într’un unic dominiu britanic.

Bruxella, 14 Martie. O scire so
sită din Pretoria spune, că în bă
tălia dela Abrahamskraal Burii s’au 
luptat ca leii în contra a 40,000 de 
EnglesI, că au respins de trei ori asal
turile inimicului. Pierderile Englesilor 
sunt mari.
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se pot procura următorele cărți:

Cărța de rugăcîiunff și predica.

Anghira Mântuirei, cărticea de 
rugăciuni și de cântări pentru mângăerea 
sufletâscă a drept credincioșilor creștini, 
Edițiunea IV corectai’. Gherla, Tipografia 
diecesană 1899, Un esemplar în păreți tari 
colorați 35 or. (plus 5 or. porto.)

mărgăritarul Sufletului, carte de 
rugăciuni și cântări, întocmită pentru tote 
trebuințele vieții. Edițiîinea IV. Gherla, Tip. 
„Aurora14 A. Todoran 1899. Conține peste 
334 pag. Legată în păreți tari colorați, 
costă 50 cr. (cu posta 55 cr.)

micul mărgăritar sufletesc, căr
ticică de rugăciuni și cântări, întocmită 
mai ales pentru copiii mai mărișori. Gherla, 
Tip. „Aurora14 A. Todoran 1898. Un esemplar 
legat în păreți tari colorați costă 22 cr. 
cu posta 23 cr.)

Carte de rugăciuni, cereri și laude 
întruonorea Preacuratei Feeiore Maria, pen 
tru folosul și mângăiarea sufletelor. Gherla, 
Tip. Diecesană, 1898. Prețul unui esemplar 
legat în păreți tari colorați 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

Cuventărl bisericescl pe sărbăto
rile de peste an, scrise de Prepositul ca
pitular Zorm Pavia. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferitelor 
sărbători. Conține vre-o 400 pag. Prețul 1 fl. 
50 cr. (în loc de 2 fl. cum era la început), 
prin postă 1 fl. 60 cr. Aceste predici sunt 
favorabil aprețiate și din partea clerului 
înalt din Romania.

Cuventărl funebrall șt iertăciuni 
pentru diferite cașuri de morte, întoc
mite de loan Papiu, cunoscutul scriitor bi
sericesc. Conțin vre-o 400 pag. Prețul nu
mai 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 60 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Pupfiu, învățatul scriitor bisericesc, ma
rele orator și bunul Român de odinioră. 
E o carte de vre-o 500 pag. format mare, 
tipar modern, cuprincjend predici frumose 
pentru tote Duminecele de peste an. Pre 
țul 2 fl. 20 cr. (prin postă recomandat 2 
fl. 35 cr.)

Predice pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de VusiHu Christ-. Conține pre
dici dela Dumineca XI după Rosalii pănă 
la Dumineca Vameșului. Prețul 80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pe tote Duminecile și săr
bătorile de peste an, d« Em. Elfterescu, 
ounoseut atât d« bine îr> cerni r le rou>â- 
Desoi din nutnărosei» oale s.rieri atât de 
măduose, ie.siru.iti vo și en i*tâta g'isr, ce
tite. E o curte msre, de 350 pag. Prețul 1 
fl. 50 or. (4 lei).

*
O carte de legi. „Amicul Popo

rului14 îndreptar în cause administrative 
și judecătoresc! pentru poporul român'* de 
Titu Vuculescu, pretor în Pecica maghiară. 
Cartea e întocmită la înțelesul țăranilor, 
așa că din ea ori-ce plugar, orl-ce măestru, 
ori-ce om, care seie ceti, pote să înțelăgă lă
murit, ce-i este după lege ertat să facă și 
ce nu; cum are să-și câștige anumite drep
turi, la cine să se îndrepte cu plângerea 
ori cu rugarea. Costă 50 cr. (cu posta 55.)

Proprietar: Dr. fiure! fâureșiantt. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Cursul Ba bursa din Vierea.
Din 14 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/().......................... 97.20
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.65
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/î°/o • 100.50 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4,/2°/0 . 100.— 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.40 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.—
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii..................... 164.—
Losun pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.59 
Renta de argint austr............................. 99.15
Renta de hârtie austr............................. 99.10
Renta de aur austr.................................. 98.35
Dosuri din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 234.80
NapoleondorI.................................19.28
Mărci imperiale germane. . . .118.4772
London vista.............................. 242.90
Paris vista......................................96.35
Rente de corone austr. 4% • • • 99.45
Note italiene......................................90.05

Cursul pieței Brașov.
Din 15 Martie 1900.

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

18.88 Vend.
18.40 Vend.
19.20 Vend.
11.30 Vend.

127.- Vend.
58.50 Vend.
10.75 Vend.

100.— Vend.

18.96
18.50
19.30
11.40

128.-

101.-

La prima tragere
de eti a nmrei clase a

6-a a loteriei ungare de clasă
a cădut pe losurile veudute în colec
tară nOstră următdrele câștiguri: 

Nr.
n

58,486
66,885 și
97,691

Nr. 38,509
„ 43 560
„ 51,675

ă WOO corone,

â 50® corone.

Fericiții câștigătorii sunt tot lo
cuitori din Brașov.

Pentru restul de 17 trageri a
clasei a 6-a, se pot căpăta losurî:

0 optime cu . . 10 fl.
un sfert cu • 20 „
0 jumătate cu • 40 „
un los întreg cu • 80 „

Jacob L. Adler și Fratele,
societate de bancă in comandită

ies ffirașov.
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pe indii
Mersul trenurilor

meiîtsle afe căii ferate de stat r. w. valabil din 0 Octossw- IMOa

Tren 
de 

person. 

“îo“-“

8.30
11.21
1.33
3.42
3.58
4 38
5.20
5.43

Tren 
acoel.

8.50
1 55 
3 49

J5.21.'
6.39'
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

IO .08 
tr. prs.

n-r.
ll.il

12.33
1.08
1.17
1.25
1.34
1 59
2.22

Copșa-micA — Sibiiii— Avidgt— JFăgiiraș

?S tj r e ș - ffj «s d v.» «

tr. prs. tr.dpr. tr. prs. tren mixt tr. prs. tr. mixt tr.dprt.. tren de person
2.21 4 43 11.30 7.10 >1. Cvfpșa isîică . sos. 6.25 9 32 3.25 12.35
3.57 6.36 12.58 8.50 Ocnn . . . 5.07 8.16 1 56 11.01
4.19 7.04 1.20 9.15 •■'OS,

Sibiiu . . .
1 p'- 4.40 7.41 121 10.30

tr. mxt. tr. mixt
pl. 7.33

tr. mixt
4.30

.
« G- 2. - A

1 | sos. A CD o3 857
5.22 £ =«> E 2 54 Tă!macin mare • a 1 6 45 8 04
6.15 3.59

9
Avrig . . . 1 6.01 7.15

8.34 6.35 sos. Făgăraș . . ■pl. 3.32 0 m 4.26

'Tren mixt și de pers.

4.16
4.52

Tren 
de

Tren

8.3a

Tren
mixt. pOT86n. aceol.

5.10
8.00

T22
12.20

1.15
2.21
2.57
4.00
4.59

6 12
7.58
8.36
9.09
9.40

10.25
11.—
12.26

1.11
6.15

Tren 
de

Tren

mbrt Iperâdn.
Tren 

aecel.

Tren 
de

Tren

aecel. perg(Si.,

5.45
9.27 

lî 33
1.48
2.06
3.03
3.45
4 06
4.53
5.32

2 10
9.15

11.12
12.47
2.11
2.18
2.50
3 26

Viena . , . 
Budapest a 
Szolnok . .

Ladany. ,

O.radea-maro .

sos. 
a

1 50
7.10

1.50] 6.20
TdO 7.50
7 20

8 30
5.50

6.24
6 59 
2.05 
2.52
4 45
5.38
5 57
6.08
6.19
6.59
7.31

5 55
“rTT

6.27
7.26

7
7

Mezo-Telegd 
Rev .
Bratea . .
Ciucia . .
B.-Huiedin
Ghârbău

Clnșiu .

Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiudra .
Vințul de
Ai ud

Tei a ș

Ciăciunel 
Blașin . 
Micăsasa

sus

Copșa-mică 
Mediaș . .
Eiisabetopol 
Sighișora 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apeța . . 
Feldiora

Brașov .

Timiș , .
Predeal 
Bucuresci .

i p1 
|SOB.

A

•s>

z>

2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.34
11.56
11.35
11.14
10.55
10.24 
j9.45 
\9.35
9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
8.47
8.20
3 15

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

4.51
4.20
3.32
2.10

egi § i - , - ga e ® a' g — S’iaae-OyîBftBcs —
Tren mixt

5.19 8.50 3 15
4 58 22
7.10 11.05 4.58
7 54 11 57 5 43
8 16 1222 6.05
8 55 1.06 6 45
9 18 1.32 7.08

10.39 3.00 8.17
1 35 5 57

N 0 t ă: Orele

.brașov.....................
Cezdi-Oșorheiti, 
Sepsi-Sângeorgiu . . 
Malnaș...........................
Băile Mafnaș .... 
Băile Tușnad .... 
Tușnad ...........................
Ciuc-Sereda .... 
Ciuc-Gyimeș ....
însemt ate în stânga «tați umlor

o

OU

11 36
9.69
8.43
8.38

7.47

7 09
6.40

5.?3

ol 
a 
îx 
CD 
Q

»cc câ
<D

5 Ț- 
Ș-.

o7'

6.58
5.57
5.11

5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.46

9.23
8.64
8.49

8.23
8.0b
8.00

7 34 
7.08
6 56
6 54
6.41
6 20

6.2( >
3.25
1.12

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.43
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.02
2.36
2 16
1.44
1.2b
1.06

12.49
12.18

5.53 11 -40

4.-
5 03
6 54
7.52
8 44
9 22

10.11

x 9J0| 4.20
Șl0.28 5 35
?12 39 7 11
=• 1.53 Bdd

3.02------
3 52 ™
4 55 !

o o
3 
c 3_ 
O 9

5 46
5 32
4.27
3.53
3.37
3.16
2 45
2.18
1.42
1.12
9.15

11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
5.20
4 14
3.32
7.45

Tren mixt
8.25
8.53
6.30
5.48
5.36
4.52
4.38
3.20

1.51

12 05
11.24
11 2
10.30
10 14
8 56
5.40

se ceti de aus
însemneză Orele de ndpte. — Semnul <.... - .g> «rată eu cauul direoția, încAtrău

unt b

ft I H H ț a
Tr. mirct și de pers.

Mureș-JLimIoș . . .
Z a u . . .
Țagu-Budatelic . .
St. Mihaiu de câmpie 
L^'-hi i'ța.....................
Ș.-Mfighifiruș . . .
Bistrița .....................

6.48
5.51
5.—

Ba :'-i

7.30
6.33

Circ.
Marța

4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

■-> «q S.
2 3 fi
g 5 g 
2L -1 53 
pX

;9.44 
8.46
7.43
6 52
5.55

Oseerdea. — Oșe>B*he8w — SBegEa.-saksese.

2.08 8.10 3.11 11.01 pl. Cucerdea . . 80S. 7.42 2.38 8.35 12.48
3 - 8.51 3.52 11.41 Lud<'Ș . 6.59 1.55 7.42 11.46
3 58 9.40 4.39 12.29 O> pă u • 6.24 1.19 6 56 11.00
5 — 10.30 5.29 1.17 sos. t

Oșorhei
I ol. 5.30 12.25 5.50 9.54

5.15 10.42 5.39 pl. 1 • l sos. 9.00 5.04 9 35
6 44 12.16 7.17 V sos. Begh.-săs.. . pi. 4 7.39 3.30 ' &05

44 îi 1 »• 1 ș — V se i- ii i«

7 33 11 -
7.55 11.22

5.— 10.23 Ghiriș
5-22 " ” ''10.45 Turda

5.05 10.30 3.20 9.12
4.45 10-10 3.00 8.52 10 37 8.13

12.01 9.49

3 18
2.33

Zăăj 12.59
6.02

S 1 b i i u — C i s n â d i c

5.30 2.15 pl. Sihiiti . sos. 7.10 10 09
5.42 2.27 „ Selemberk „ 6 57 9 56
6.U6 2.5 i „ Cisuădie pl 6 36 9 35

--OaSiM’iaelBs-sftcwesc.
Tren mi t
3 22 11.08 Sîghișora .

6.2(1!
3.54

8.35 3.-
9 57 4 14

10 28 4 45

Tren mixt

7.25
7.50
9 -
9.25

10.10
2.37

4.33
5.14
6.30

6.56 Dej

Zelau

Clușiu .
Apaliida.
Gherla .

5.35
5.13
403 

. 3.36 
13.03 
10 41

9 32
9.t)7
7 45
7 10

Hcșfalen .

Brașov
Râșnov
Zer n ești

9.51
9.02
7.15

1.32;
12.41

6.49
5. o
5 20 12.05

Alba-IiaSie — SSlatna.

4 37 9 40 4 36l| Alba- luiia 
7?28 12,25 ~7~47| Zlatiia .

7 22 11.01 6 16
5.- 8-22 3 5o

TOmâșâB-a — M na-Iâppa

7 20|
3 32

3.15
6T7f

Timișora . 7 50 1.05
iH.-Rodmi 4 Ou 951

Atrasov—€7 11 e,Ma d i - O ș © r h e i ia
5.19
5.53

8.50
9.33

3.15
3.50

6.35 10.31 4.34 1
6 50 10 49 4.52 1
8.03 12.33 6.1 5
8.53 1.37 6.50

pi. Rrașovu .
Prejinertt .

Covasna . . “
C.-Oșorheiu . pi.

, sos.

1
10.04
9.34
8.47

8.25
7.55
7.04

1.51
1.21

12.30i âC ““
6 49 12.15

•* 1 1"^
03 5.37 11.01
d ”ă5 ~ 

r-t 'VJ P-
4.58 10..22

I

cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii inouadrați eu linii mai negre 
trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


