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Desbaterea budgetului cultelor.
Anume dieta a lăsat mai la 

urmă desbaterea asupra budgetului 
ministeriului unguresc al cultelor și 
instructiunei publică, căci spera, că 
ministrul Dr. Wlassics, care șl-a 
luat un concediu mai lung spre a-și 
căuta de sănătate, se va pută reîn- 
torce într’aceea deplin restabilit, ca 
să-și potă însuși representa resor
tul său.

Speranța acesta nu s’a împlinit. 
"Wlassics, după cum se scrie, e atins 
de o grea suferință, care nu i-a 
iertat să fia de față. De aceea mi
nistrul a trebuit să fiă representat 
de secretarul de stat Zsilinszky. Tot 
din considerațiune față cu ministrul 
absent, s’a convenit se nu se facă 
greutăți votării budgetului compus 
de el și să se primescă fără multă 
discusiune. Așa s’a și întâmplat.

Una însă n’a putut se lipsâscă 
nici de astă-dată: eremiada, ce se 
tace regulat la votarea budgetului 
cultelor și instrucțiunei publice, ca 
și ex officio, din partea unuia dintre 
membrii cei mai colțați ai stângei 
estreme, eremiada despre grăznicul 
peri cui de care este amenințată rassa 
maghiară din partea naționalităților 
și cu deosebire din partea Româ
nilor. Rolul acesta de alarmator față 
cu periculul iminent, firesce mai 
mult închipuit, l’a luat asupră-șl de 
astă dată tot Bela Komjathy, care 
mai scosese odată strigăte de des
perare, când cu desbaterea resor
tului ministeriului de interne.

Komjathy vede tăte mai De- 
gre, chiar și decât soții săi șoviniști. 
Când e vorba de naționalități, e pe
simist pănă la estrem. I-se pare, că 
mult prea puțin se face pentru pro
pagarea și întărirea maghiarismului, 
în Ungaria de nord găsesce, că po- 
porațiunea se „desnaționalisâzău, 
care vrâ să cțicâ în limbagiul lui, că 
Slovacii, cari sunt în acea parte 
compacțl, nu se magbiarisâză. In 
Ungaria de sud vede un mare peri- 
cul în faptul, că între Șvabi începe 
să se deștepte naționalismul ger
man ; acolo sunt organe germane 
anume înființate, pentru a ațița în 
contra Maghiarilor. Ba tinerii șvabi, 
cari studiăză în Viena, fac ligă în 
contra maghiarismului. In ce pri- 
vesce Ardealul și Bănatul, unde lo- 
cuesc Românii în massă, e un ade
vărat potop. In genere Komjathy 
arată cele mai mari temeri față cu 
Românii, cari fac mari progrese 
intelectuale și materiale și amenință 
astfel, după părerea lui, mai mult 
decât toți rassa maghiară și „statul 
național uni tar “.

De sigur, că Komjathy însuși 
simte, cât de cumplit esagerâză, când 
descrie pe Români ca dușmani de 
morte ai Maghiarilor și ai statului. 
Dâr așa e prescris în receta pentru con
struirea „statului național maghiar11, 
ca Românii să fiă cei mai înverșu
nați dușmani, căci altfel cu ce s’ar 
pută justifica sumele cele mari în
scrise în budgetul ministeriului in
strucțiunei publice cu o progresiune ■ 

constantă pentru maghiarisarea învă
țământului public? Cum s’ar pută 
motiva măsurile violente, ce se iau 
față cu scolele nostre, dâcă nu s’ar 
dice, că ele sunt un pericul pentru 
stat?

Și a și înțeles rolul forte bine 
deputatul stângei estreme, căci în
dată după lansarea grâznicului pe- 
ricu), a cerut să se esecute cu cea mai 
mare rigore legea pentru „kisdedov“- 
uri (asile de copii) și să se procâdă 
fără milă la străformarea scâlelor po
porale în șcâle de stat maghiare. 
Deși recunăsce, că Wlassics a făcut 

’ mult pentru propagarea spiritului na
țional maghiar, totuși găsesce, că 
acâsta e mult prea puțin. Căci, fiice 
el, aspirațiunilor naționaliste li-se lasă 
pretutindeni încă prea mult teren de 
desvoltare.

Foile principale ale guvernului 
se prefac a nu da vre-o importanță 
deosebită espectorărilor lui Kom
jathy. Cu tote acestea, el este ade
văratul interpret al nisuințelor, te
merilor și speranțelor șovinismului 
dominant. Ce au vorbit ceilalți în- 
tr’un limbagiu mai moderat, puțin 
se va lua în sâmă de marele public 
maghiar. Pe ceea-ce a fiis înse Kom
jathy, nu ne îndoim, e gata a 
jura totă obștea șovinistă din țâră. 
Ori doră nu va fi avut echoul cel 
mai puternic afirmarea lui, că în 
totă lumea nu se mai pomenesce, 
ca pe teritorul unui stat să se în
ființeze gimnasii de limbi străine, 
ca să se crâscă în ele dușmani ai 
propriului stat? Și între aceste pe
piniere de dușmani, firesce, a înșirat 
de-arândul gimnasiile române și să 
sesci și n’a uitat nici de scolele 
nostre de fete.

Tot așa de firesc lucru este, că 
Komjathy vorbind astfel, la tote se 
gândesce numai la acele legi nu, 
cari fac cu putință esistența acestor 
institute. El ignorâză cu intențiune 
și fără intențiune și tdte împrejură
rile faptice. De es. fiice, că Ungurii 
ar fi dat voiă să se înființeze gim- 
nasiile române și săsesc! esistente. 
Cel mai mare neadevăr! Ungurii, 
când au venit la putere, au găsit 
aceste gimnasii înființate gata. Atunci 
în legea de naționalitate, dieta lor 
a stabilit, ca nu numai să fiă seu 
ti te școlile românesc! primare și se
cundare, dâr statul se fiă dator a 
înființa acolo, unde ar fi de lipsă, 
gimnasii de stat cu limba de pro
punere română.

Dâr în 33 de ani nici măcar 
pomenire de așa ceva, și când Ro
mânii și Slovacii au vrut să-și înfi
ințeze gimnasii pe cheltuâla lor, nu 
li-s’a mai dat voiă. Așa se presentă 
periculosa generositate maghiară, de 
care vorbesce Komjathy.

Dâr nu numai legea de națio
nalitate, ci și legile școlare le igno 
râză cu intențiune șovinistul kos- 
suthist, așa că deputatul Szâts a 
trebuit să-i atragă atențiunea, că 
după lege confesiunile au dreptul 
de ași înființa șcăle pedagogice 
proprii.

E dâr spiritul forței brutale, ce 
răsuflă din espunerile deputatului din

stânga estrema, și spiritele maghiare 
sunt atât de mult stăpânite de acâsta 
nenorocită politică, încât ministru- 
președinte Șzell — deși a urmărit 
pe vorbitor cu cea mai încordată 
atențiune — n’a cutezat să fiică 
nici o vorbă despre limbagiul estrem 
de violent al lui Komjathy, ci s’a 
mărginit a-se apăra „cu tâtă leali
tatea" de nisce nouă imputări, ce 
’i le-a făcut cu privire la soluțiunea 
dată cestiunei rentei șcâlelor române 
din Brașov.

Atitudinea lui Coloman Szell în 
acesta desbatere însă, merită a fi 
supusă unei aprețieri deosebite.

Din dieta ungară
In ședința de a laltăerl a dietei s’a 

încheiat desbaterea asupra budgetului de 
agrioultură și s’a treout imediat Ja 'budgetul, 
ministeriului de culte și inslrztcțiune publică. 
Ministrul Wlassics fiind încă, tot în conoediu, 
e suplinit de secretarul de stat Zsilinszky. 
Asupra proiectului de budget a raportat 
contele Teleki Sandor.

Primul vorbitor Lehoczky A. reco
mandă în atențiunea camerei interesele cul
turale ale poporațiunei din nordul Ungariei 
(Slovacii), care trebue ținută pentru patrio
tismul maghiar. El e convins despre pa
triotismul naționalităților, printre cari sunt 
ce-i drept câtî-va „agitatori", cari continuă 
munca de subminare. Contra luorării aces
tora însă sunt datore a lupta școlele, în 
primul rend scolele poporale, pentru a căror 
desvoltare și înflorire guvernul trebue să 
aducă tote jertfele. Guvernul să lase rol și 
comunelor și confesiunilor, și numai în acele 
comune să înființeze școle de stat, unde în- 
sa-șî comuna nu pote să susțină scolă. — 
Primesee budgetul.

Boda Vilmos află, că cheltuielile in
terne ale ministeriului instrucțiunei sunt 
prea mari. Cu tote acestea el și partida lui 
votâză bucuros budgetul, care se referă la 
sporirea școlelor și a puterilor didactice, 
dedre-ce acâsta promovâză crearea statului 
național maghiar. Nu e mulțumit însă cu 
sporul, ce-1 face lățirea limbei maghiare. In 
cestiunea acesta el e aderentul oelui mai 
estrem șovinism, aici nu cunosce nici tole
ranță, nici pactare cu cineva. E o rușine, 
dice, că in școlele maghiare se propune și 
limba germană; face imputări guvernului, 
că sufere ca în școlele naționalităților limba 
maghiară să se învețe ca de clacă. Vor
besce cu admiratiune despre cea mai nonă 
lucrare literară-sciențifică a lui Belcsics, în 
care se dă un plan amplu de maghiarisare 
și îșl esprimă regretele, că Beksics n’a trăit 
și n’a propovăduit ideile sale înainte de 
asta o’o sută de ani. De-ar fi trăit Beksics 
atunci afil Ungurii n’ar mai privi o națiă 
maghiară de 20 de milione suflete numai 
ca un vis și fantasiă. Ii place, că guvernul 
a abandonat sistemul de a ridica scole de 
stat numai în ținuturile ioouite de națio
nalități. Citesee nisce date statistice dintr’o 
foie ungurescă, în care se arată, cât de gre
șită a fost politica de a inunda ținuturile 
locuite de naționalități cu școle de stat, în 
care timp însă ținuturile maghiare au fost 
cu totul negligiate și părăsite. Cere, în fine, 
ca fără a-se cruța vre-o jertfă, guvern și 
societate să nieuescă a construi grabnic 
statul național maghiar.

JKomjatliy Bela se alătură întru tâte 
la cele ce a spus antevorbitorul cu privire 

la limba maghiară. Nu e de Joc o frasă 
strigătul, că rassa maghiară se află în pe- 
rioul. Cetesoe dintr’o statistică, unde se 
înșiră un rend întreg de comune din Vagh- 
volgy, cari odată au fost maghiare, âr afil 
sunt slavisate; tot așa în Neutra, unde îna
inte numai ou câțl-va ani multe din co
mune erau maghiare, afil însă sunt slo
vace. {Polonyi dă o strașnică desmințire lui 
Komjathy, fiioend: Dinpotrivă, ele au fost 
slovace, ăr acți sunt maghiar isate.) Vorbitorul 
regretă, că pe când el vorbesce aici în in
teresul patriei, vine Polonyi și-i strică „bă- 
sada“. Spune, că tot așa e și în Baclca; 
acolo Bunevații s’au pus în mișcare, do
vadă cașul dela Santova. Dâr apoi Șvabii 
din Bănat? Ei încă s’au pus în mare miș
care națională. Se plânge mai departe, că 
în comitatele Bihor, Himedâra, Arad ș. a. 
ținuturile ungurescl (OarI sunt acele? — 
Trad.) se valahis&ă, — tote acestea din 
slăbiciunea erei liberale. Vorbesce apoi de 
Românii greco-catolicl și greco-orientall și 
de biserioele lor, cari nu cultivă limba și 
oultura maghiară, ci romanisdză, fără ea gu
vernul să întreprindă oeva contra. De „Va
lahi" Komjathy nu se pote despărți, se 
pare a-i avă tare dragi. Spune despre ei, 
că înaintâză și se sporeso spuză. Românii 
au deja o clasă cultă fârte numărosă și 
caracteristic e, că, după Komjathy, aceia, 
cari au pus basele mișcării valahe, „au 

| fost fii de-ai familiilor nobile maghiare".
Periculul iminent stă, fiise K, în pro

gresul Românilor. S’o rupem odată cu pre
supunerea, că pășirea, sporirea și crescerea 
intelectuală a Românilor numai pe cale 
administrativă se pâte stăvili. Cestiunea ro
mână nu e o cestiune mică-, valahimea e adl 
o mare putere față cu noi și în paguba nos- 
tră. Pe când la finea veacului al 17-)eaje- 
suiții Baranyi și Heveni au conscris total 
numai 200,000 Români, afil numărul lor 
aici e de 2,600.000. Chiar și numai massa 
acâsta de popor trebue să ne pună pe 
griji, dâr dâcă vom cumpăni, că din punot 
de vedere cultural, ce progrese uriașe fao 
Valahii? Ei au o mare putere spirituală. 
Românii și-au însușit și soiințele și ou aju
torul sciiuței au falsificat (?) istoria,. Daco- 
românismul a întrat în sângele poporului 
de rond, care crede, că e urmașul glorio
șilor Romani, dela nascere copilul n’aude 
alta, deoât că pământul aoesta este al lui, 
Maghiarii numai l’au răpit dela străbuni... 
După cultură, Românii au pus mâna pe 
averi și e fapt, că rassa maghiară se află 
tocmai pentru acâsta în mare pericul. Tre
bue căutate mijlocele și oăile, ca să scăpăm 
nația maghiară de acest pericul.

In dietă, fiice, se vorbesc multe verfil 
și uscute, dâr nimeni n’are curagiul să dea 
piept cu mișcarea națională valahă.

Se ooupă apoi ou cestiunea șcâlelor 
române din Brașov și întrâbă, dâcă e rea- 
lisată legea, oare s’a adus în România și 
âre s’au împlinit promisiunile, ce le-a fă
cut ministru-președinte înaintea dietei, că 
se va depune la cassa centrală din Buda
pesta o rentă română de 4°/0 pentru asi
gurarea sumei amintite? Komjathy are in- 
formațiunl, că guvernului român nu-i trece 
prin minte să depună o astfel de rentă, ci 
în virtutea legii numai o obligațiune, pe 
oare va trimite-o guvernului unguresc, oa 
să-i arunoe quasi nisip în ochii națiunei 
maghiare, că într’adevăr e depusă o sumă ; 
obligația însă nu va pute fi valorată și 
procentele ei vor trebui să vină anual sub 
vot separat.
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Vorbitorul e informat, că din cause 
politice guvernul maghiar a hotărît să es- 
tindă inspeoțiunea și controlul în tote di
recțiunile asupra școlelor naționalităților. S’a 
stabilit ohiar planul acestei inspecțiunl, dâr 
de odată s’a ales nimica din tote.

Ministru-preș. O. Szell: Vorbă să fiă.
JLomjathy: Nu se îndoesce de oeea 

ce spune d-1 ministru-președinte, der nu-i 
vede faptele... Oare este basa culturei na
ționale maghiare? Prima ar fi „kisdedov“-u- 
rile. Dâr ce s’a făcut cu legea despre „kis- 
dedovu-url? E o rușine, că în 13—14,000 
de comune nu sunt, decât 122-1. „kis- 
dedov44 uri. Ar trebui să revisuim -legea în
vățământului poporal, în direcția, ca tote 
șoolele să fiă de stat. Aici toți trebue să 
fia mai îniâiâ Maghiari, și numai după 
aceea indivizi de altă lege și limbă. De 
vom puue față ’n față numărul școlelor de 
stat cu cel al șoolelor confesionale, trebue 
să desperăm. Numai 10°/0 sunt șcdle de 
stat. Cum putem noi vorbi do o orescere 
în spirit patriotic a tinerelor generațiunî, 
când față cu 1511 șcdle de stat sunt 5452 
șoole rom. cat., 2097 greco-oat., 1793 gr. 
or., 2160 ref. și 1391 aug?

Legea permite înființarea de prepa
randii. Ei bine, pot să esiste preparandii 
susținute de confesiuni, dâr e absolut ne
cesar, ca cel puțin oalificațiunea, ce se câș
tigă în ele, să fia in mâna statului. Stăm 
trist și pe terenul școlelor civile superidre 
și de fete. Școla de fete eresce pe mama 
maghiară, de nu vom avă astfel de șoole, 
maghiarimea se va nimici. Românii înfiin- 
țâză mereu șcdle de fete superidre, în oare 
limba de propunere e curat română.

Este în Beiuș o șodlă, înființat de 
episcopul Vulcan. In literele fundațio- 
nale ale acestei șcdle se dice, că acolo să 
se învețe și limba româna. Ei bine afil în 
acel gimnasiu limba maghiară e numai stu
diu lateral, limbă tolerată.... Cu privire la 
școlele medii spune, dă Ungaria a făcut pe 
acest teren oonoesiunt mari naționalităților 
și li-a garantat drepturi, cari servesc de 
mare piedeoă în contra consolidării statu
lui național maghiar. Nu esistă stat, afară 
de Austria, unde s’ar tolera așa ceva și 
s’ar concede, ca într’o șodlă mediă cu limbă 
străină se se crăscă inimici ai națiunei, pen- 
tru-ca ei să făurâscă arme contra națiunei. 
Se <lice, că aici se pote încă ajuta, căci 
avetn șcdle medii de stat și șcdle confe
sionale maghiare. Să nu uităm însă, că în 
cele 19 șcdle medii nemaghiare îuvață 7169 
studențl maghiari și decă în fiă-care an 
oeroeteză un număr ca acesta școlele amin
tite, viitorul nu ne va fi auriu.

Revine asupra unei afaceri delicate, 
adecă la archiereii români. Ce fel de spirit 
domnesce la aceștia? Nu este putere în 
acest stat, ca pe acei dmenl, cari trăeso în 
țera acâsta să-i silescă a respecta tote drep 
turile, tote tendințele statului maghiar? A- 
trage atențiunea guvernului la activitatea 
metropoliților Mihalyi și Mețiawu. Se pote 
tolera în acest stat maghiar, cere voesce 
să trăăscă, ca ei să urzăscă revoluțiă pe față 
pe teritoriul statului maghiar ? Se pote su
feri, ca metropolitul Mihalyi să agite pe față 
contra Ungariei? N’are statul putere față cu 
acest archiereu, care oondnce mișcarea în 
contra limbei liturgice maghiare? Ce măsuri 
a luat guvernul, ca astfel de fapte trădă- 
tore de patriă să nu se mai ivâscă ? Dâr 
afară de atitudinea mărturisită contra lim
bei liturgice maghiare, nu i-au căfiut încă 
guvernului solfiii 'de pe oohl, ca să vadă, 
că și în cestiunea autonomiei catolice s’a res
pins și denegat comunitatea și împreuna lu
crare cu tot ce e maghiar?

Vorbesoe apoi de congruă și întrâbă, 
cine pote da garanții, că banii, ce li-se 
dau preoților confesiunilor nemagbiare, se 
dau la dmenl, cart se însuflețesc pentru 
statul maghiar? In fine fiice, în „Tele- 
graful Român44 din Sibiiu și în „Unirea44 
din Blașifi ee publică articoll ou espre- 
siunl nepatriotioe și declară, că primesce 
budgetul.

Răsboiul din Africa sudică.
Pausa de pe câmpul de răsboiă o fo

losesc amândoi inimicii pentru pregătiri la 
luptele viitore.

După soirile telegrafioe mai nouă, 
lord Kitchener a sosit la Mafeking, ca să 
elibereze orașul; se fiice, că de aici va 
merge direct spre Pretoria, când Roberts 
va ataca armata Burilor de sub oondu- 
oerea lui Joubert.

DecSairațăa Iui Kriiger.

Lui „Herald* din Newyork ’i-se anunță 
din Pretoria, că președintele Kruger a 
făout următorea declaratiă înaintea unui 
diarist, la 10 1. c.:

— Deore-ce Burii au fost siliți a 
purta rășboiul, ei său vor învinge seu vor 
muri.

Nu aștept ajutor dela alte națiuni, 
dâr mă bucur de simpatiile și amiciția, ce 
se manifestă pentru noi. Transvaalul e 
tot-dâuna gata a încheia paoe, însă alte 
învoeli nu vră. Numai necondiționata indepen
dență a statelor bure pote să conducă la 
pace. Noi nu vrem teritorii mai mari, sun
tem mulțumiți, decă putem trăi în pace. 
La încheierea păcii Transvaalul va pune 
oondiția, ca Africanderilor din Natal și 
oolonia Cap, cari au luptat împreună cu 
Burii, să li-se recundscă dreptul de parte 
beligerantă și averile lor să nu fiă atinse 
Când guvernul a luat cunoscință, că câți va 
Afrioanderl din Capstadt au fost osîndițl 
pe motiv de tradare de patriă, el a tele- 
grafat lui Salisbury, că dâoă prisonierii 
afrioanderl nu vor fi tratați ca prisonierl 
de răsboiîi, el va aplica mijloce de retor
siune față eu captivii englesl. Salisbury a 
răspuns, că de s’ar întâmpla să fiă atins 
un singur captiv engles, mă va face pe 
mine răsponsabil. Așa se vede, că Sa
lisbury șl-a gândit, că Englesiimă vor spân
zura. Astfel de amenințări vrednice de dis
preț pe mine nu mă sparie dela împlinirea 
datoriilor. Transvaalul a răspuns afil lui 
Salisbury, că guvernul nostru desprețuesce 
astfel de amenințări. Ceea-ce s’a vestit 
despre conjurația Olandesilor sud-africanl, 
nu este adevărat.

Statul liber Oranje e obligat prin 
convențiune, de a ne spri|inii. Burii sunt 
în manile lui Dumnefieu, care nu-i va lăsa 
să se pustiâscă. Armata ndstră constă afil 
din 40,000 omeni, dâr cu ajutorul lui 
Dumnefieu putem încă să învingem. Lo
zinca ndstră este: libertate său mârte! Eu 
am apărat în Transvaal proprietatea En- 
glesilor și asta o void face și de aci încolo.

Seis'! diverse.

Burii au evacuat Natalul pănă la 
Elandslaagte.

Lui „Times44 i-se vestesce din Lou- 
renzo-Marqueze, că autoritățile portngese 
au trimis de urgență o trupă de infanteria 
la frontiera Transvaalului pentru întărirea 
garnisonei de acolo.

Din Bloemfontein se anunță, că în 
19 1. c. Burii au aruncat în aer podul 
liniei ferate de peste rîul Modder, care 
făcea legătura între Bloemfontein și Brand- 
fort.

SUIRILE piLEL
— 9 (22) Martie.

Cununia archiducesei veduve Ste
fania ou contele Lonyay, după cum anunță 
oficidsa „Fremdenblatt44, se face afil în 
Miramare. Actul religios îl va săvârși epis
copul Mayer, plebanul curții din Viena.

Un Român, care „a vătemat dem
nitatea camerei ungare". In ședința dela 
20 Martie a camerei ungare, imediat după 
deschidere, președintele presents o hărtiă 
dela procuratura r. din Clușiîi, prin care 
procurorul, pe basa §-lui 269 al codicelui 
penal, cere împuternicire de-a trage la răs
pundere pe locuitorul din Măhaciu (ct. Turda- 
Arieș) I. Gârduș spre a-1 pedepsi pentru nisce 
„espresiunl adânc vătămătdre pentru dem
nitatea oamerei44, Afacerea s’a predat co- 
misiunei justițiare. — Nu seim, fiăti, dâoă 
„patrioticul14 procuror va isbuti să-și facă 
„merite14 și prin asemenea persecuțiunl, 

căci dâoă e vorba de-o „demnitate14 a ca
merei, cine ore lovesoe mai mult în aoestă 
„demnitate44, dâcă nu înși-șl membrii ei?

Piesele de cinci corone. Au ajuns 
și prin orașul nostru câte-va din nouăle 
piese de câte cinol oordne. Sunt mari, in
comode, grele și fără niol un gust; detdte 
părțile au început a-se ridica plângeri con
tra lor; artiștii specialiști de-asemenea cri
tică noii bani din punctul de vedere al 
artei. Comitetul societății ungare de artă 
și industriă, ținând fiilele acestea o ședință, 
s’a pronunțat și asupra pieselor de cinci 
cordne, pe cari le a declarat unanim ca 
necorăspunfietore așteptărilor atât din punct 
de vedere artistic, cât și technic. S’a ho- 
tărît tot-odată de a se înainta o adresă din 
partea societății ministrului de finanțe pen
tru a-i cere, ca în locul nouălor piese pri
mitive să se faoă altele.

Societatea geografică română a ți
nut Luni sera ultima sa ședință. M. S. Re
gele și A. S. R. Principele Ferdinand au 
asistat la ședință, Regele presidând. D-1 B. 
G. Asson a ținut conferența : „Convenția 
dintre Statole-Unite, Rusia și România pen
tru comercial grânelor și petroleului*. D 1 
G. Adamescu a vorbit despre „Opera pro
fesorului Genilie44. D-1 A. C. Chica a vor
bit despre „O călătoria în Maroc44. Ședința 
s’a sfîrșit la o ora 10 jum.

Bătălia dela Grivița. Regimentul 2 
de geniu dela Focșani a trimis la minis
terul român de răsboiu relieful posițiilor 
dela Grivița, representând bătălia dela 30 
August, cu soldații români de plumb. D-1 
ministru de răsboiîi a aprobat, că acest re
lief să fiă trimis la esposiția dela Paris. 
Nimio, într’adever, nu putea să fiă mai ni
merit în secțiunea română militară dela 
esposițiune, decât strălucita luptă a Româ
nilor la Grivița.

Conferințele de învățători din Ro
mânia. Conferințele generale ale instituto
rilor și învățătorilor în acest an vor dura 
7 fiile, și anume dela 13—19 Aprilie săra 
inclusiv și se vor ținâ în oapitala fiă-cărui 
județ. Institutorii și învățătorii întruniți în 
conferință vor fi împărțițl în secțiuni de 
câte cel mult 60 membri. Institutorii din 
BucurescI vor forma secțiuni deosebite de 
ale învățătorilor și institutorilor din jude
țul Ilfov.

Cartea de aur a donatorilor. La 
ministerul român al instrucțiunei publice 
s’a luat decisiunea să se adune și să se 
coordoneze, în ordine oronologioă, tote tes
tamentele și actele de donațiuni, tipărin- 
du-se în întregime partea privitore la do- 
națiunile lăsate a-se administra de minis
terul cultelor, prin cassa școlelor, precum 
și anume pentru-oe scop. Fiă-care act va 
fi precedat pe cât va fi cu putință de bio
grafia donatorilor. Textul, tipărit în aceste 
condițiunl și în formatul, ce se va găsi mai 
potrivit, va fi întitulat: „Cartea de aur a 
donatorilor*.

Serbătore artistică la Teatrul Na
țional. Vineri săra se va da la Teatrul Național 
din BucurescI una din cele mai mari serbări 
artistice. Celebrul tenor român d-1 I. Dimi- 
trescu, care a fărmecat în stagiunea acâsta 
publicul buourescean, va oânta în acea seră 
marea operă Evreica, cu totă comâra in
comparabilului său talent. Representația 
acesta, ou cere se închide stagiunea operei 
dela Teatrul Național, se dă în beneficiul 
Sindicatului cțiariștilor. Fiind săra de adio 
a tenorului iDimitrescu, pressa pregătesoe 
surprise plăcute, pentru-ca aoâstă ultimă 
representațiă să fiă în adevăr estra ordinară 
și festivă. S’a alcătuit un comitet de fiia- 
riștl, care va descrie a doua fii, în tdtă 
pressa ndstră, toaletele domnelor și ginga
șelor d-ș6re, pari vor asista la aoâstă re- 
presentațiă estra-ordinară a operei.

Concert la Ateneu. Ni-se comunică, 
că Mercurea viitore mica și geniala pianistă 
Aurelia Cionca, bine ounoscută și la noi, va 
da la Ateneul din BucurescI un concert la care 
va asista și M. Sa Regina României. D-ra 
Aurelia Cionoa este eleva d-lui L. Milde, 
fost profesor la conservatorul din Praga.

Nu ne îndoim, că concertul d-sale va fi 
bine oercetat. Programa este următdrea: 
1) Chopin: Rondeau, op. 16. 2) Weber:
Perpetuum mobile. 3) Milde L.: a) Ber
ceuse, op. 27. Chopin : Z») Vals, în E moli 
(mi mineur). 4) Wagner-Liszt: Spinnerlied. 
5) Schumann : a) Des Abends, b) Auf- 
schwung. 6) Liszt: Rhapsodia 12.

Anuarul universității din Iași pe 
1898—99 a apărut fiilele aceste. El cu
prinde, pe lângă o prefață sorisă de reoto- 
rul universității, d-1 A. D. Xenopol, cu
vântul inaugural ai rectoratului d sale, care 
caracterisâză rolul universităților ca cen
trele principale de desvoltare ale senti
mentului național; apoi espunerea lucrări
lor soimțifice a profesorilor înafară de 
cursuri, în decursul anului școlar, de câre 
e vorba. Se constată o activitate în destul 
de spornică a profesorilor, universitari din 
Iași. Din numărul total de 45 de profesori 
și suplinitori, 28 au produs lucrări sciinți- 
fice în afară de cursuri, precum : scrieri, 
confereuțe, escursiunl, cărți didaotice, des
coperiri ș. a. In total apropo 100 de lu
crări mai mari sân mai mici, din cari unele 
de o netăgăduită valore sciințifică.

Cantinele școlare în BucurescI. Iu 1
cursul lunei Februarie s’au hrănit fiilnic la 
cantinele școlare din BucurescI 800 de elevi 
și eleve ai șodlelor primare. întreținerea 
lor a costat 2310 lei. Din aceștia, 1128 lei 
au provenit din micile cotisărl ale elevilor de 
câte cțe.e său cinci bani, plata mâncSrei pe 
fii. S’a plătit deci din fondurile cantinelor 
diferența de 1182 lei.

Agenția oficială de afaceri comer
ciale. S’a înființat pe lângă comisariatul 
general al guvernului român, pentru espo- 
sițiunea din Paris, o agenția oficială de 
afaceri comerciale în scopul:

a) De-a da interesaților informațiunile 
privitore la producțiunile țârei și de a căuta 
să stabilescă legături de afaceri între pro
ducătorii români și cumpărătorii din străi
nătate ;

b) De-a face cunoscute produsele agri
cole, industriale și miniere, de pe domeniile 
Statului și de-a cerca să provoce propu
neri pentru sistemisarea și 'desvoltarea es- 
ploatărei lor;

c) De-a pune în vederea oercurilor 
interesate întreprinderile industriale, co
merciale și de lucruri publice, ce sunt de 
făcut în România și de-a le espune oondi- 
țiunile.

Agenția va funcționa pe tot timpul 
esposițiunei, avend biurourl în pavilionul 
român și în localul deja închiriat de mi
nister, în acest scop, în Paris. Ea va fi 
pusă sub direcțiunea comisarului special al 
esposițiunei.

Iragedia unei familii. In Viena s’a 
întâmplat alaltăerl dimineța o tragedia fa
miliară eguduitore. Un tată cu 4 fete s’a 
înveninat, pentru-ca astfel să se scape de 
miseriă. Fetele s’au oferit de bună-voiă să 
urmeze pe tatăl la morte, și în tragedia lor 
este mișcătore alipirea și iubirea, culcare 
fetele șl au jertfit tînăra lor viață, oa să ușu
reze esecutarea înfiorătorei hotărîrl a tatălui. 
Au făcut tote pregătirile cu cea mai mare 
liniște și stăpânire de sine și au esecutat 
totul cu o rară desprețuire a morții. S’au 
înveninat cu cian caii. Veninul a fost luat 
mai întâiti de tatăl, apoi urmară fetele rând 
pe rând după verstă. Mai înainte fetele au 
așternut patul și după golirea paharului 
s’au culcat fiă care. Tatăl și fata mai mare 
au murit, a doua fată se Juptă cu mdrtea, 
cele două mai tinere încă abia vor pută fi 
mântuite. Nenorocita familiă era a lui Do
minic Lang, care odinidră avea o prăvălia 
iofloritore în piața Vienei.

Societățile cooperative.
Sub acest titlu, „Apărarea Națională44 

din BucurescI publică un articul despre co
operativele de consumațiune, sub cari se înțe
lege la noi așa numitele societăți de con
sum, dând unele lămuriri, ce ne interesâză 
și pe noi. Articulul e semnat; T. Dumbra
vă. Etă-1:

Afil, când e dovedit, că și Românii 
sunt capabili de cooperațiune (succesul co
operativelor înființate pănă afil nu se pote 
tăgădui!...) credem necesar a da cetitori
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lor noțiuni mai precise despre asociațiunile 
cooperative, — oăcl e interes național, ca 
aceste asociațiunl să apuce dela început 
calea cea mai sănătâsă.

Sunt trei feluri de cooperative: 1) 
Cooperativele de credit, cum e Banca Po
porului; 2) Cooperativele de produoțiune, 
cum e Brutăria Viața, și 3) cooperativele 
de consumațiune, cum ar fi Măcelăria coo
perativă și Băcănia Mercur.

Pentru noi sunt interesante în primul 
rend cooperativele de consumațiune, din 
oausa următârelor împrejurări: întâii!, coo
perativele de oonsumațiune sunt premergă- 
torele naturale ale ceiorl'alte cooperative, 
oăel dându-ne putința să realisăm economii 
ușore, ele ne dau mijlocele indispensabile 
pentru constituirea cooperativelor de credit 
și de produoțiune; al doilea, numărul pro
ducătorilor români este incomparabil mai 
mic de cât acela al consumatorilor și prin 
urmare cooperativele de consumațiune pu
tând ti sprijinite de numărul cel mare dina
inte îșl asigură sucoesul; al treilea prin 
obiectele de consumațiune suntem exploa
tați în modul cel mai cumplit de străinii 
lacomi aciolațî în țâră și deci e interes ge
neral imediat a înlătura pe acești specula
tori; al patrulea și, în fine, întreprinderea 
cooperativelor de consumațiune dând efecte 
simțite după un an de așteptare, sunt mai 
nemerite pentru aventarea începătorului și 
sfiiciosului spirit de întreprindere al Ro
mânilor.

*
Contra cooperativelor de consumațiă 

s’a ridicat dela început o obiecțiune, forte 
gravă la prima vedere, anume aceea, că co 
operativele acestea ar răpi pânea forte mul 
tor Români, ‘cari se ’dedeau la comerciul 
obiectelor de prima necesitate, precum sunt 
pânea, colonialele, beuturile spirtose etc.

Răspundem mai întâii! de tote, că nu 
e nici un zor să începem cu cooperativele 
de consumație în ramurile pe cari dovedit 
le esercită afil comercianții români. Fârte 
numărose și importante sunt ramur.le con
sumației indispensabile, în cari d’abia dâcă 
esistă vre-un comerciant român ; ast fel sunt 
hăinăria, croitoria, moda, șelăria, etc, — și ni- 
mionu ne-ar împedica să începem cu coope
rativele în ramurile acestea, gonind din mij
locul nostru pe hăinarii, croitorii și mo- 
diștii ovrei, âr din șelărie pe unguri.

Insă suntem într’o neiertată rătăcire, 
când credem, că comeroiurile, esercitate în 
general de creștini, sunt în manile Români
lor... Vai, altfel este realitatea lucrurilor. 
Comerciul pânei, de esemplu, nu este ro
mânesc; afli în imensa majoritate a cașu
rilor el este eseroitat de greci, de albauesl. 
și de bulgari... Dâr stau lucrurile mai îm
bucurător când e vorba despre comerciul 
băuturilor spirtose, — în care a năvălit cu 
furie crescândă totă pleva bizantină și în 
-care cu atâta nepăsare îșl esercită ovreii 
arta lor infamă de falsificatori?!

N’ar ti ore o bine-cuventare a cerului 
pentru muncitorii noștrii, decă am prooede 
la înființarea cârciumelor cooperative, în cari 
să se vânclă beuturl curate și prin cari să 
se introducă cu timpul obicinuința beutu- 
rilor lipsite de alcool?

Dâr luațl în mână un anuar al Buou- 
rescilor și veți rămână încremen iți de dis
proporția ce esistă între Românii și streinii 
cari esercită comerciul pânei, al beuturiior 
spirtose și chiar pe al băcăniei!...

Vom trece dâră peste obiecțiunea ri
dicată contra cooperativelor de conșuma- 
țiune.

*

Crearea cooperativelor de consuma
țiune este fără îndoială o mare necesitate 
economică și morală pentru țâra nostră; 
însă ea nu va răspunde la necesitatea, ce 
ae simte decât îndeplinind cu strictețe ur- 
mătorele două oondițiunl:

1- a) Cooperativa de consumațiune să 
aibă drept scop unic înlesnirea consuma
torilor, ieftinirea consumațiunei bune, âr 
nicidecum înlocuirea speculanților de adl 
prin speculanți cooperativi, și scopul acesta 
se pote ajunge făcând din fiă-eare consu
mator un cooperator (prin simpla înființare 
a unor timbre, cari se vor da consumato
rilor contra sumelor plătite de ei la coo
perativă și cu cari timbre să potă lua îna
poi la sfîvșitul anului partea de beneficiu 
«net realisat de cooperativă)...

Cooperativa Mercur a scăpat din ve
dere acest scop înalt, singurul, care justi
fică sforțările eooperațiunii.

2- a) înființate de Români (cel mult în 
unire cu streinii cart au patria pe lume), co
operativele n6°tre de consumațiune Bă nu 
bonifice bonefioiiie întreprinderii decât con
sumatorilor, a căror naționalitate fceste re- 
presentată în comitetul inițial.

Cu aceste lămuriri și ou informațiu- 
nile de detalii, pe cari ie vom da într’un 
viitor număr altarului, să sperăm, că vom 

vedâ răsărind și înmulțindu-se cu repezi
ciune cooperativele de consumațiune, — 
menite de Providență să contribue la eman
ciparea eoonomică a Românilor.

Pe când dâr prima cârciumă coopera
tivă ? Pe când prima hăinăriă !?...

Din eparchia Aradului.
(Alegeri sinodale.)

Din jurul Nădlacului, 20 Martie n.
Ca o sentinelă națională stau comu

nele din jurul acesta aședate la marginea 
românismului, și pănă când partea cover- 
șitore a inteligenței, preoum și țărănimea 
îșl împlinesc chemarea lor cu scumpătate, 
unii domni închipuiți, cu mari aspiraținnl, 
conduși în tote ale lor de interese mâr
șave private, nu pregetă de loc a alerga 
la sărbarea Z^ei de 15 Martie arangiată 
în Nădlac. Pe când d-lui M, VelicI ’i se 
sparg ferestrile, acești d-nl, adecă d-l Aurel 
PetrovicI advocat, candidat de deputat la 
sinodul eparchial și tovarășul său d-l Romul 
Nestor preot în Cenadul-ungurese, aspirant 
la protopopiatul din Arad, benchetueso 
ou aceia, cari numai bine nu ne voesc 
nouă.

întreb acum pe d l advocat Dr. Oprean, 
dâcă se simte d-sa bine, fiind candidat de 
deputat sinodal alăturea ou ace9t PetrovicI? 
Tot astfel mă adresez și cătră d-l Dr. Al. 
Marta din cercul BirchișI, unde, precum se 
vede în „Tr. Pop.“ nr. 43, un loc e va
cant, însă din informațiunl sigure sciu, că 
acest loc e ținut în suspens tot pentru d-l 
PetrovicI. Pentru cercul Aradului trebue 
că e neînțelegere mare, căci despre acest 
cerc n’ai putut ceti încă nimic, se aude 
însă, că d-l PetrovicI și aici e candidat.

Unde ești marele nationalist V. Man- 
gra, pașă al diecesei ? Vei suferi ca astfel 
de om să fie deputat sinodal ? Răspunsul 
va fi, că da, pentru-oă d-l PetrovicI, intri
gantul cercului de aici, va fi bun instru
ment în tote. Am însă încredere și nădejde 
în alegătorii din amintitele trei cercuri, că 
pe PetrovicI nu l vor scote nicăirl învin
gător din urnă. Ba Z'°, că rușine să-i fie 
acelui cerc, care va face contrarul. Har 
Domnului, avem alțl âmenl destoinici, cari 
merită să ocupe astfel de posturi onorifice. 
Poftiți și alegeți dintre aceștia.

Adeverul.

Adunarea „Arieșanei“.
Din marginea Câmpiei, 8 Mirt. 1900.

In 24 Faur n. o. șl-a țmut „A.rie- 
șana“, institutul nostru de credit și eco
nomii în Turda, sub conducerea președin
telui direcțional Iuliu Bardoși din Sibiiu 
adunarea sa ordinară generală, fiind pre- 
sențl număroșl acționari din jur și din loo.

D.n raportul direoțiunei se constată cu 
bucur.ă, că tote operațiunile au progresat 
în anul degestiune 1899; anume la înce
putul anului au fost depunerile 107,885 fi. 
88 or. âr la finea anului 128,218 fi. 99 or., 
deci ou 20,333 fi. 11 cr. a crescut suma de
punerilor. Dâcă asămănăm resultatul ajuns 
la suma depunerilor cu starea dinainte ou 
doi ani, cu multă satisfacțiune aflăm, că 
depunerile s’au duplicat în reslimp de doi 
ani, ceea-ce lasă a-se prevedâ cu sigu 
ranță un. viitor frumos pentru acest in
stitut, față cu care nu numai acționarii, ci 
și alțl capitaliști din depărtări mari arată 
mare înoredere. Cu toții soim, că mai ou 
sâmă locuitorii turdenl, fiind străini de nâ- 
mul și legea nostră, în șovinismul lor cu 
ce mare inimioițiă se portă față cu ori și 
ce întreprindere românâscă, cea oe se vede 
și de acolo, că deși institutele celelalte din 
localitate dau mai puține percente pentru 
depuneri, forte puțini turdenl se pot nu
măra între de.ponenții „A.rieșaneiu, ci aceș
tia sunt în partea cea mai mare Români 
dimprejur și din alte părți locuite de ai 
noștri, câștigând după depuneri 6%, având 
pe lângă un câștig frumos și liniștea de
plină, că capitalele lor sunt administrate 
consciențios și corect. Escomptul cambiilor 
a fost ou finea anului 112,210 fl., 57 or. 
Esoomptul jhipotecar 39,324 fl. împrumut 
pe hipotecă 103,850 fl. 03 cr. și reeseomp- 
tul 58,247 fl. 30 cr.

Bilanțul pertractat la adunarea ge
nerală arată, oă banca în decursul anului 
trecut a fost oondusă cu zel și pricepere 
și că bilanțul este compus după prescri
sele financiare, fiind-că la posițiunea inte
reselor transitâre vedem figurând suma de 
1399 fl. 89 or. cu oare sumă cred, că și 
„Revista finanoiarău din Sibiiu va pută fi 
mulțumită, neavend a mai face refleosiunl, 
ca în anul trecut, oă din interesele aoestea 
erau în bilanțul anului 1898 prea puține 
față cu venitul arătat.

Direcțiunea avend în vedere pro
gresul institutului a destinat în favorul 
funcționarilor și bani de cuartir, cari pănă 
aoum nu s’au dat. In sensul statutelor in
stitutului, s’a făcut sortarea a doi membri 
din direcțiune; din aceștia s’a reales, ou 
mandat pe 5 ani și prin aclamațiune, pre
ședintele de pănă acum, d-l Iuliu Bardoși 
din Sibiiu, âr în locul d-lui Medan s’a ales 
cu majeritate de voturi d-l Dr. George 
Ilea advocat în Clușiu.

Din venitul curat de 8889 fl. 32 cr. 
s’au dat 5°/0 după capitalul social de 
80,000 fl. acționarilor = 4000 fl.; după 
detr&gerea acestora din restul de 4889 fl. 
32 cr. s’au dat 18°/0 la fondul de reservă 
= 880 fl. 03 or,; 1 2°/0 tantiemă direc-
țiunei = 586 fl. 71 cr.; 5% spre scopul 
cultural de binefaceri = 244 fl. 46 or.; 
5% fondului de pensiune al funcționarilor, 
care a fost deja 2934 fl. 65 cr.; 5°/fl tan
tiemă oomisiunei revădătâre, 2°/0 tantiemă 
directorului eseoutiv, âr 2°/0 funcționarilor. 
Subtrăgend suma aoâsta din rămasul de 
mai sus, s’a mai dat acționarilor ca supra- 
dividendă 2°/n, adecă 1600 fl. cu 5600 fl. 
cea ce corespunde unui venit de 7°/0 după 
o acțiă. Restul de 893 fl. 59 cr. s’a adău
gat la fondul de reservă, oare s’a aug
mentat prin asta cu 1773 fl. 77 cr. și așa 
fondul de reservă are în proprietate de 
present cu totul o sumă considerabilă de 
23,452 fl. 76 cr. din care avem garanță 
întru apropiata înflorire și progresare a 
institutului nostru. Pe lângă astea mai are 
institutul în mijlocul pieții una dintre cele 
mai frumose realități, oare aduce un venit 
anual de peste 2000 fl.

In fine cu bucuriă vin să oonstat, oă. 
direcțiunea a împărțit din cele 5°/0 pentru 
scopuri naționale culturale în favorul fon
dului scfilei centrale gr. cat. române din 
Turda 140 fl. Reuniunei meseriașilor ro
mâni din Turda pentru augmentarea fon
dului ei 32 fl 46 cr;; pentru procurarea 
de manuale și rechisite școlare pe sâma 
elevilor dela sodlele poporale ale tractului 
protopopeso gr. oat. al Turdei 30 fl., pen
tru augmentarea fondului înființândului 
spital al tinerimei române dela institutele 
de învățământ din Blașiîl 10 fl,, pentru 
masa studenților dela institutele române 
gr. or. din Brașov 5 fl. pentru internatul 
studeuțeso gr. or. român din Beiuș 5 fl. și 
pentru zidirea bisericei române gr. or. din 
PetroșenI (comitatul Unedârei) 5 fl.

N. P.

(publică.
JVăsettd, 14 Martie n. 1900.

D-l Anloniu Hangea, învățător la șoâla 
fundațională elementară de băețl și fetițe 
din Năsăud, a dăruit din incidentul ono
masticei sale din anul curent, în scopul aju
torării copiilor săraci dela acâstă șoolă cu 
cărți, reevisite de scr.is, material pentru lu- 
orul de mână etc. 12 cortine adecă: două
sprezece corone, pentru care binevoitor sa
crificii!, în conformitate cu conclusul corpu
lui didactic dela acestă școlă luat în con- 
ferența sa din 2 Martie n. o., ’i-se esprimă 
și pe aoâstă cale mulțămită.

Clement Grivase,
director.

U 1/JLIME iSClKl.
Londra, 21 Martie. In 15 Martie 

a fost o deputațiune la Kruger și a 
cerut lămuriri asupra situațiunei. 
Kriiger a respuns, că va continua res- 
boiul pănă la estrem. Burii au arun
cat în aer podurile de peste rîurile 
Vet și Vaal.

Londra, 21 Martie. Englesii vor 
publica încurend o proclamațiune, în 
care vor face responsabili pe mem
brii guvernului din Transvaal pen 
tru orl-ce pagube aduse averii 
private.

Bloemfontein, 21 Martie. Lord 
Kitchener a ocupat erl Prieska. Bu
rii s’au retras peste rîu, lăsând 
pradă Englesilor multe arme și 
muniții.

Președintele Steyn a dat o con- 
tra-proclamațiune, prin care face cu
noscut, că tot cetățenul, care nu vre 
se lupte contra Angiiei, va fi împuș
cat ca trădator. Burii încep se se res- 
cole pe pământul Basuților.

Pretoria, 21 Martie. La Croon- 
stadt Burii așteptă gata de luptă pe 
Englesi. Kriiger și Steyn îndemnă 
poporul la resistență desperată.

O I $ ÎE Sț.
Un card/lnal vânător. Despre car

dinalul Canossa, care a răposat dăunăZî în 
etate de 91 ani, se spune, că a fost un 
mare iubitor de venătâre. Ou amicul său 
mirean Capriora a traversat hotarul Vero- 
nei chiar și la etatea de 85 de ani, vânând 
felurite animale, având însă deosebită pa
siune spre iepuri. N’a părăsit vânătârea 
nici atunci, când era atât de slăbit, încât 
abia mai putea umbla, ci și atunci împușca 
paseri în grădina lui. Nu era însă numai 
bun vânător, oi și eminent cunoscător de 
cai, așa că însu-șl regele Victor Emanuel 

j îl admira în privința acâsta. Caii săi îi cu- 
nosceau vocea atât de bine, încât odată, 
când caii înhămațl la trăsura de gală se 
spăriaseră și înoepură să sară furios, a fost 
de ajuns să audă un singur glas liniștitor 
din partea stăpânului lor, pentru ca numai 
decât să se oprâscă și să se liniștâscă.

Insula lui Ilobinson. Cine nu cu- 
nosce pățaniile lui Robinson, cari s’au pe
trecut pe o insulă singuratică de pe Ocea
nul pacific! Nu de mult se răspândise vestea, 
că insula lui Robinson ar fi fost nimicită 
de erupțiunile vulcanice. Acâstă scire însă 
o desminte aoum un matroz din Boston cu 
numele Burns, care cu ocasiunea oăletoriei 
din urmă, ce a făcut’o pe mare, s’a abătut 
și la insula lui Robinson. Se scie, că un 
Robinson n’a esistat, der a esistat marina
rul scoțian Alexandru Selkirk, care după 
naufragiul, oe l’a îndurat în 1704, fu arun- 
oat de valurile mărei pe insula lui Robin
son, unde a scris povestea cunosoută a lui 
Robinson. Și astăZl esistă încă pescera lui 
Selkirk împreună cu inscripțiile săpate de 
el în păreți. Burns scria între altele ou pri
vire la visita ce a făcut’o pe insula lui Ro
binson : Este o insulă lată de trei mile en- 
glesesol și lungă de 45 mile. In ea locuesce 
o mică coloniâ, între ai căreia locuitori se 
află Germani, SooțienI și Italieni. Trăesc 
în pace unii ou alții și se ocupă cu vexa
tul și pescuitul, Tot la două-Zed de Z^e 
sosesce o corabiă de postă, prin care se 
face comunicația. Insula e bogată în capre 
sălbatice, măgari sălbatici și porci sălbatici.

Lefurile în Japonia. După o sta
tistică a imperiului japones, lefurile în Ja 
ponia, oarl erau în 1892 de o modestia, ce 
ne minunâză pe noi, astăZl sunt în orescere. 
Pe când Zi°a cioplitorilor de piatră din 93 
de bani s’a ridioat la 1 leu 21, Z>ua mun
citorului agricol a devenit de 41 bani, în 
ioc de 31, pentru femei, âr pentru bărbaț- 
63 bani din 49. Culegătorul din tipografii 
se plătescs cu 88 bani pe Zi) pa când în 
1892 se plătea cu 75 bani. ’Șl pote orl-cine 
închipui ce va deveni în viitor lupta eco
nomică dintre națiuni, sciindu-se, că un 
miner nu cere mai mult de 1 leu pe Z’> 
o țăsătore de mătase 64 bani, âr lefurile 
slugilor pe lună sunt d’abia dela 3 lei 70 
la 6 lei 60, după sex.

4

Literatură.
In Tipo-Litografia I. Schenk din Ga

lați a apărut: ^Amintiri despre Arte- 
misau, de Eugenia Philippide, — o broșură 
de 47 pag. elegant tipărită.
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A eșit de sub tipar Al doilea capi
tol din contabilitatea doplă, de I. C. 
Panțit. Acâstă nouă broșură conține : afa
cerile de credit cambial și afacerile de bancă.

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

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

Prețul este 2 corone -|- 10 bani porto. 
De vendare în Brașov: la Tipografia „A. 
Mureșianu14 și la Librăria N. Ciurcu. In Si- 
biiu: la Librăria archidiecesană. — Atra
gem atențiunea publicului nostru, îndeosebi 
a celor ce se ocupă cu afaceri comerciale, 
precum și a membrilor din direcțiunile 
băncilor nostre și a funcționarilor aces
tora, asupra acestei lucrări de neapărată 
trebuință.

*

Suspin și zimbire. Sub titul acesta 
a apărut în editura tipografiei d-lui Todo- 
ran din Gherla o carte de poesii și prosă, 
scrisă de d-1 Antoniu Pop. Se pote procura 
și dela tip. „A. Mureșianu14. Prețul 40 cr. 
(cu posta. 43.)

Cursul la bursa din Viena.
Din 21 Martie 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................97.—
Renta de corone ung. 4°/0. . . . 93.53
Impr. căii. fer. ung. în aur 4'/2°/0 • 100.20
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2°/0 . 100.40 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 99.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 93.10
Bonuri rurale croate-slavone . . . 93.50
Impr. ung. cu premii..................... 164.—

LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 141.50
Renta de argint austr.............................99.30
Renta de hârtie austr.............................99.10
Renta de aur austr..................................98.25
LosurI din 1860..................................... 136.—
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 127.75
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 187.50
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 235.40
NapoleondorI.......................................... 19.30
Mărci imperiale germane. . . . 118.60
London vista..................................... 242.85
Paris vista................................................96.35
Rente de corone austr. 4°/0 . . . 99.50
Note italiene............................................... 90.10

Cursul pieței Brașov.
Din 22 Martie 1900.

Bancnota rom. Cump. 18.88 Vend. 19.— 
Argint român. Cump. 18.60 Vend. 18.70 
Napoleond’orl. Cump. 19.20 Vend. 19.30 
Galbeni Cump. 11.30 Vend. 11.40
Ruble RusescI Cump. 127.— Vend. 128.— 
Mărci germane Cump. 58.50 Vend. — •— 
Lire turcescl Cump. 19.70 Vend. —.— 
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.— Vând. 101.—

Proprietar: Dr. Âuret Mureșianu. 
Redactor responsabil: Gregoriu Maior.

Sz. 1250-1900. tlkvi.

Arveresi hirdetmenyi kîvonat.
A brasabi kir. tbrvenyszbk mint telekkonyvi hatbsâg kOzhinb teszi, 

hogy Albina takarbk ea hiteliutbzet braaaoi fioktelepe vegrehajtatbnak 
Puiu Badea Todor vegrehajtâat azenvedb elleni 1000 korona tbkekove- 
telba ha jârulâkai irânti vegrehajtâsi iigyeben a brasabi kir. tOrvenyszek 
(a brassoi kir. jărâsbisbaăg) teiiiletea levb, es a braasbi 2712 sz. tljkv- 
ben foglalt 3057, 3058 hrsz. egesz ingatlanra 1200 koronâban ezennel 
megâilapitott kikiâltâai ârban az ârverbat elrendelte ba hogy a fennebb 
megjelolt ingatlanok az 1900 evi Mâjus ho 30 ik napjăn d. e. 9 orakor 
ezen tlkvi hatbsâg ârverbai szobâjâban megtariandb nyilvânoa ârvereaen 
a megâilapitott kikiâltâai âron albi ia eladatni fognak.

Arverezni szândekozbk tartoznak az ingatlanok beosârânak 10%-ăt 
keszpbnzben, vagy az 1881. LX. t. cz. 42 §-âbau jelzett ârfolyi n nai 
szâmitott ea az 1881-ik bvi november hb 1-en 3333 sz. alatt kelt igaz- 
sâgugy-miniszteri rendelet 8 §-âban kijelblt bvadekkepea brtekpapirban 
a kikiildbtt kezbhez letenni, avagy az 1881. LX. t. cz. 170 § t ectel- 
meben a bânatpenznek a birbaâgnâl elblegea elhelyezeserbi kiâllitott 
szabâlyszeru eliamervenyt âtazolgâltatni.

Brasab. 1900 evi februâr hb 17-en.
A kir. torvenyszek mint telekkonyvi hatosăg 876.1

“V I SȘ
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potb face și reînoi 

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

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

lămurit și sb arate și posta ultimă.

Administrat. „Gaz. Trans/

Mersul tren.-miriiorpe liniile mentale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 Octomv. I8S9
Tren 
de 

>ers6u. 

"o - 
“^30 
ll.vi

1 33
3 42
3.58
4 38
5 20
5.43
6.31
7.16 
8 06
8 33.
8.60.
9.07 

10.14
10 44 
10.56 
11.03
11 12 
11.34
11.52 
12.24 '
12.53

1.14
1.45
2 01
2.15
2.33
3.04 
3.40 
3.47
4.03
6 35i
6 13
6.42
7 16
8.-
3.55
4 40
5.10

Tren
accel.

8.50
155
3 49
5.21
6.39
6.46
7.15
7.50

8 37
9.08

10.08
tr. prs.

0.47 
un 

12.33
1.08
1.17
1.25
1.34
1 59
2.22

11.65

Tren 
de

TrenTren
mixt, pergdn.l aoceb

5 10
8.00

~Tpi
12.20

1.16
2.21
2.57
4.00
4.59

0.45
9 27

1' 33
1 48
2.06
3 03
3 45
4 06
4.53
5 32

2 10
“ÎU5
11.12
12.47
2 11
2.18
2 50
3 26

4 16
4.52

Tren 
de

Tren

mixt, persdn.

Tren 
accel.

Tron 
de

!

Viena .
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.

Ora dea-mare

808.
A

ipl

1 50
7.10

8 30
5 60

6 24
6 59
T.05
2 52
4 45
5 38
5 57
6.08
6.19
6 59
7.31

<|J

8.16
8.3z
8.37

sos. ( 
pl. ■

sos.
pl.

11 —
12.26
1.11
6 15

9.04
9.31
9.43
9.45
9.59

10 23 
lO.ol
10.58
11.12
12.26
12.58

1.16
1.35
2.09
2 19
3 01
3 31
9.10

I

I

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

Clușiu

Apahida
Ghiriș .
Cucerdea
Uiubra .
Vințul de
Ai ud

Temș

Crăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

8U8 { ' LISGS.
A

3.->2
12.54
1L04
10.44

10 7
9 32
9 11
8 37
7.55 
■6.54 

2.20 6-13

4.27
4.02
2.33
1.58
1.48
1.41
1.33
1.06

12.41

5.24
5.02
3.37

7.20
1.50

11 36
9.69
8.43
8.38

7.47

7 09
6.40

Tren

accel. pâra6n.

1.50| 6^20 
7.5O| 6.2(‘
5.32
3.56
2 38
2.31
2.01
1.34

12.52
12.20

11.01
10.4(;

9.23
8.54
8.4y

Copșa-mică 

Mediaș . .
Elisabetopol 
Sigbișbra 
Hașfalâu 
Homorod
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora .

I
I
V

pl? j Bra?ov • •

IV
SCS.

Timiș . . 
Predeal 
Bucuresci .

2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.56
12.34
11.58
11.35
11.14
10.55
10.24

I
pl. 1

9.12
7.44
7.02
6.37
5.58
5.08
9.27
8 47
8.20
3 15

4.51
4.20
3.32
2.10

cd > 
A ~ 
£ -
Ci u

Cfl 
□ * o -n U J

o 
b

Q u

6 58
5.57
5.11

8 23
8.08
8.00

7 34 
7.08
6 56
6 54
6.41
6 20
5.53
5 46
5.32
4 27
3.53
3.37
3.16
2 45
2.18
1 42
1.12
9.15

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
11.40
11.33
11.16
10.03
9.22
8.58
8.27
7.48
O.2U
4 14
3.32
7.45

tr. prs.

~Ă2l
3.57
4.19

tr. nixt.

~L30
5.22
6.16
8.34

tCopșn-mică. — Sibiiu— Avrig — Fi'tyăiaș
tr. dpr. tr. prs. tren i mixt [

4 43 11.30 7.10
6 36 12.58 8.50
7.04 1.20 9.15

1 Ara.j
1 SE'S

tr.mixt

2.- A 1
i »Ș§
I « > E 
e,g

l z3-

2 54
3.59
6.35

i
9 ;

Tren mixt și de pers.

4.-
5 03
6 54
7.52
8.44
9 22

10.11

ș 9.10 
|10.28 
£12 39 
» 1.53 
| 3.02 
§ 3.52 
“■4 55

4.20
5 35
7.11 
Bal d

Circ 
Marța

e j» s i - § t. - © e ® r g- — <Juc-©yiines — (Palanca)
Tren mixt Tren mixt

8.50

11.05 4.58
11 57 5 43
12 22 6.05

1.06 6 46
1.32 7.08
3.00 8.17
5 57

Notă:

Y

Orele

brașov . . .
Cezdi-Oșorhevtl 
Sepsi-Sângeorgiu 
JHalnaș . . .
Băile Mal naș . ,
Băile Tușnad . 
Tușnad . . 
Ciuc-Sereda 
Ciuc-Gyimeș 
însemnate în

insemneză 6rele de nbpte. — Semnul

«

stânga
<•

6

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

6.48
6 60
4.31
3.47
3.35
2 47
2 33
1.08
9.50

tr. prs. tr. mixt tr.dprt. tren de person

Copșa mică . aop. 6.25 9 32 3.25 12.35
Ocna . . . 5.07 8.15 1 56 11.01

<cs.
Sibiia . . . 1 p> 4.40 7.41 1 21 10.30

pl. 1
/

7.33
Ă aj tr.mixt

| 80S. A ț-, (D oi »- 8 67
Tălmacin mare • a 6 45 a £ 8(4
Avrig . . . 1 6.01 7.15

sos, Făgăraș . . pl. 3.32 o 4.25

Bistrița

Mureș-Ludoș . . .
Z a u...........................
Țagu-Budatelio . .
St. Mihaiu de câmpie
Lechiuța.....................
Ș.-Măghiăruș . . .
Bistrița...................

•S

Tr. mirrt și de pers.

6.48
5.51
5.—

Re H

C ro.
Marța

7.30
6.33
4.51
3.42
2.47
2.01
1.16

o-I “• p
2 5 B 
£7 2.2.
19.44
8.46
7.43
6 62
5.55

dueerdea — — S&egSi.-săsesc.
2 08 8.10 3.11 11.01 pl. Cucerdea . . sos. 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 CipSu . . . . 6 24 1.19 6 56 li.00
5 — 10.30 5.29 1.17 SOS. ț

Oșorhei
f A. 5.30 12.25 o.50 9.54

5.15 10.42 5.39 pi. J • l sos. 9.00 : 5.04 9 35
6 44 12.16 7.17 5? sos. Regh.-săs.. . pl. * 7.39 3.30 "8:05

<jS ii I r I ș — T u r <1 a

7 33
7.55

11 -
11.22

5.-
5-22

10.23 Ghiriș I 5.05 10 30 3.20 9.12
10.45, Tarda I f ~ ~~ ~4.45 10.10 3.00 8.52

9 40
lO 37
12 01

7 18 Dej. . 6.55 3 18
8.13 B-ioleai) 6.02 2.33
9 49 Bistrița 4.38| 12.69

.49

5.30 2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos. 
n Seiemberk „ 
, Cisnădie pl

7.10
6 57
6 36

10 09
5.42 9 56
6.06 9.35

8Bgisi<j6s*rt—Odorhchi-secuesc.
Tren mi t Tren mixt
3 22 11.08

11.38
1.59

Sighișora . . . 
Hașfaleu . . . 
Odorhein-s6cue8C.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-

3.54
6.20

Sr a s ® v —Cernești

7.25
7.50
9 —
9.25

10.10
2.37

4.3,3
5.14
6.30

6.56

8.35
9.57

10 28
4 14
4.45

1.32
5.5 12.41

Brașov
Râșnov
Zern ești 5 20 12.05

Clușiu .
Apahida
Gherla ,

Dej
Zelan

:1
5.35
6.13
4(3 

. 3.36 
l 3.03 
10 41

9 32
9.< 7
7 45
7 10

Alba*-Iu£îe — Zlatna..
4 37 9 40 4 36|| Alba lulia 
L28 12 .25 ~7~47| Zlatna .

7 22 11 01 6 16
5.- 8 22 3 5>

Tiinișora - M .-Kodna-SJpsm.
31o| 9 05 3.15'Tiuiișoni. 7 50fl.05 7 20| 
7 U8| 12.43 6 37|| M.-Rodna 4 0u| 9 51 3"3ÎT11.-Rodini 4 0u| 9 51 3 32

ES r a m 0 v — C 1» d i - O ș o r li e i u
pl.5.19

5.53
8.50
9.33

3.15
3.5i)

6.35 10.31 4.34
6 50 10 49 4.52 f
8.03 12.33 6.( 5
8.53 1.37 6.50

Brașovfi . . sos.
Prej merii .

I
tr»

Sepsi S. Georg. | 

y Covasna . . “
80S. C-Oșorheiu . pi.

10.04
9.34 8.26

7.55
1.51
1 21

J 8.47 7.04 12.30i 6 49 12.15
5.37 11.011]1 £3I—( Td Ci 4.58 10..22

6.4b
6.10
5.0f
4,51
3.16
2.27

stațiunilor sunt a se ceti de sus în jos, cele însemnate Îd drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre 
•©■ arată cu capul direoț'a, încătrău merge trenul.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


