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Proiectele militare.
In noptea de Joi spre Vineri 

camera deputățiilor din Viena a pri
mit proiectele militare. Și le-a pri
mit, se pdte <}ice, în mod demons
trativ cu-o majoritate aprope de done 
treimi.

Nici una din partide n’a făcut 
încercarea de a împiedeca votarea 
acestor proiecte militare seu de a 
trăgăna disensiunea asupra lor. Ce 
e mai semnificativ, camera austriacă 
s’a grăbit a termina desbaterea legei, 
ce îngreuâză în mod atât de simți
tor sarcinele militare ale poporațiu- 
nei, ținând ședință noptea, și tăcând vo
tarea pe orele 3 diminâța, cu tâte că 
nu era motiv pentru atâta urgentă

Trebue se credem deci, că re- 
presentanții terilor austriace au voit 
prin acesta procedere grăbită se de- 
savueze în mod demonstrativ purta
rea opositiei din dieta ungară, care 
cu atâta vehementă luptă în contra 
amintitelor proiecte militare.

Succesul guvernului Koerber în 
cestiunea acesta va contribui tot
odată a rehabilita parlamentul aus
triac înaintea opiniei publice, care 
deja îl credea incapabil ca să-și mai 
împlinescă cuseriositate problema sa 
de a satisface trebuințele neapărate 
ale statului.

Nu tot așa de neted decurge, 
precum seim, desbaterea nouălor pro
iecte militare în camera ungară. Aici 
oposifiunea luptă cu desfășurarea tu
turor puterilor ei spre a trăgăna dis
cusiunea și a sgudui posițiunea gu
vernului, căci la o zădărnicire totală 
a legei nici ea nu se gândesce în 
împrejurările de față. Și nu se păte 
nega, că, după cum a decurs desba
terea pănă acum, nu este eschis ca 
opositiunea maghiară să-și ajungă 
scopul, reușind a sgudui positia gu
vernului și eventual a aduce lucru
rile chiar acolo, ca să fie disolvată 
dieta.

Pe când ministrul austriac al 
armatei teritoriale, contele Welsers- 
heimb, a putut discuta și răspunde 
la obiect în totă liniștea, în decursul 
desbaterei asupra proiectelor mili
tare, baronul Fejervary a fost con- 
strîns a purta o luptă desperată pen
tru a se apăra în contra atacurilor 
din ce în ce mai violente ale ade
renților partidelor opositionale. Mi
nistrul de honvecjf Fejervary a ri
postat la aceste atacuri cu același 
foc și estremii îi impută, că ar fi 
avut fafă cu ei o atitudine chiar 
provocătăre.

Este cu deosebire de remarcat, 
că în mijlocul acusațiunilor, că gu
vernul servesce numai unor scopuri 
streine, când cere votarea neschim
bată a proiectelor militare și când 
combate postulatul estremilor din 
oposițiune de a se Introduce în ar
mata comună de pe teritorinl Un 
gariei limba maghiară ca limbă de ser
viciu, vorbitorii, cari au sărit în apă
rarea proiectelor militare, vorbele 
lor având o greutate mai mare, au 
fost fiii răposafilor bărbați de stat 
Andrassy și Tisza.

Seim, că contele luliu Andrassy- 
fiiul și-a câștigat lauda și admirarea 
partidei guvernului și a provocat de 
altă parte mâhnirea și disprețul kos- 
suthiștilor prin aceea, că a docu
mentat, că organisația de afii a ar
matei comune cu limba ei de ser
viciu germană nu este ilegală, ci ba- 
sată pe legea pactului dela 1867, 
apoi prin faptul, că a accentuat a fi 
un interes de frunte maghiar ca 
monarchia austro-ungară să rămână 
o putere militară de primul rang.

Acuma a venit și Ștefan Tisza- 
fiiul, în ședința de Sâmbătă a 
camerei și desfășurând aceleași opi- 
niuni s’a alăturat la vorbirea conte
lui Andrassy, declarând, că accep- 
teză fie-care cu vânt din ea.

Contele Francisc Tisza, care ast
fel s’a remarcat, că vrea să se țină 
și el de pulpana contelui luliu An
drassy, acjl omul situațiunei, a mai 
vorbit în special și pe larg despre o 
temă predilectă a pretinșilor „civili- 
satori ai Orientului44. A desfășurat 
misiunea istorică a națiunei maghiare 
de a influința asupra destinelor sta
telor și poporelor din Balcani în 
sensul de a le apăra autonomia și 
independența, ceea ce este în inte
resul monarchiei, ca și în interesul 
Ungariei și pentru care scop monar
chia are necesitate de-o armată pu
ternică și unitară.

Aici cunoscutul propagator al 
spiritului „frățietății44 din c|ilele ban
chetelor vesele dela Arad, a. atins o 
temă forte delicată și de cea mai 
mare importanță interi oră și este- 
rioră, la care vom trebui să mai re
venim în deosebi.

Vorbind adecă de neîncrederea 
ce domnesce la popărele din Bal
cani față cu Ungaria și de necesi
tatea de a se împrăștia acesta neîn
credere, Tisza c|ise, că acesta numai 
așa va succede, decă monarchia va 
dispune de-o armată împuităre, prin 
care să-și câștige autoritate și in- 
fluință în Balcani.

Proiectul militar in Austria. Șe
dința de Vineri a parlamentului austriac 
a durat până după miedul nopții. Resul- 
tatul desbaterei lungi și pasionate a fost, 
că. s'a primit cu maioritate și în a treia 
cetire proiectul militar. Viitdrea ședință a 
camerei se va ține la 37 Februarie. Vo
tarea proiectului e considerată în anu
mite părți, ca un răspuns la atacurile ce 
oposiția obstrucționistă din dieta ungară 
le îndrepteză contra armatei. In privința 
acesta a esistat mai mult său mai puțin 
solidaritate între partide.

Scole de stat. Este sciut, că an de 
an ministrul Wlassics ridică șcăle nouă de 

stat — adecă șcdle în care numai în 
limba maghiară se predă și numai limba 
maghiară se cultivă. In Septemvrie 1903 
se vor denschide nu mai puțin de 144 
șcdle nouă de stat în 98 comune, din
tre cari 28 sunt pur maghiare, er 70 
mixte. Se vor căpătui în aceste școli 256 
dascăli, tot ațâți apostoli ai faimdsei „idei“. 
Planul cu înființarea acestor școle s’a dat 
mileniului. Atunci să hotărîse ca să în
ființeze 1000. Până adi s’au înființat 724. 
Restul de 276, de o fi lumea în pace, are 
să se înființeze în viitor.

O declarație a noului episcop 
din Arad. Nou alesul episcop al diece- 
sei Aradului a fost dilele trecute la Bu
dapesta unde s’a presentat miniștrilor Wlas
sics și Coloman Szell. Un diarist de la 
„Bud. Hirlap44 a profitat de ocasie pentru 
a-1 intervieva. Etă ce a declarat, între al
tele, noul episcop: „In vorbirea, ce am ți- 
nut’o cu ocasia alegerii mele, am spus 
ce fel de program voiu urma ca episcop. 
Îmi voiu servi patria și biserica cu '-de
plină fidelitate și cu sincer devotament. 
Cred, că precum statul nu păte să-și ajun
gă scopurile sale mari și nobile fără de 
conlucrarea bisericelor, tot așa nici bise
ricile nu vor pute satisface interesele lor, 
decă ignoreză punctele de vedere ale sta
tului. Cred și sunt convins, că voiu pute 
aduce servicii bisericei mele mai cu suc
ces, dăcă voii! servi și patriei.... Sciți, că
raporturile învățământului nostru poporal 
nu sunt mulțumitdre. îmi void da silința, 
ca biserica ndstră să întrebuințeze în sfera 
autonomiei .sale tdte mijldcele, prin cari 
s’ar pute ajuta. Dăcă mijlocele n’ar fi su
ficiente, vom apela și la ajutorul de stat. 
Astfel, domnul meu, se întâlnesce intere
sul bine priceput al bisericei cu cel al 
statului... Situația economică a poporului 
nostru încă a apucat pe povîrniș. Biserica 
este datdre a veni în ajutorul poporului. 
Acesta însă n’o pdte face fără de a fi în 
armonie cu statul44....

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“

Arme otrăvite.
(Ptomaine. — Alcaloidt. — PicrațI. — Acid sulfuric.)

— De G. Todică. —

Fost-a odată și nu tocmai de demult, 
ba la dreptul vorbind, abia de câți-va ani. 
Grdza de microbi își ajunsese culmea; 
bacteriologii îșî ajunseseră și dânșii apo
geul măririi. Lumea credea, că pretutindeni, 
unde ajung baccilii teribili ai colerei, ciu
mei, frigurilor galbene și-ai altor flageluri 
microbiene — pretutindeni se respândesc 
numai decât și maladiile sus înșirate. 
Atunci etă, că răsare pe orisonul politic 
și militar al Europai un strașnic anonim, 
propunând din incidentul micilor resbele 
ce tocmai atunci le purta Rusia cu țările 
din Asia centrală — un mijloc de atac cu 
totul conform spiritului acelor dile. Planul, 
ce propunea strașnicul anonim, era scurt 
și precis: decă Rușii vreau să ia cu asalt 
o redută, n’au decât să arunce cu tunurile 
bucăți de cadavre succombate în coleră 
seu în ciumă. Peste cetele de dușmani să 
năpustesce în acest mod un flagel mai te

ribil decât glonțele de plumb, un flagel pe 
care nu-1 pot combate nici obusurile, nici 
armele de fier ale strategiei moderne.

După esperiențele bactereologice con
tinuate de atunci și pănă în dilele năstre, 
așii nu mai judecăm lucrul atât de sinistru. 
Seim cu totă siguranța, că planul cel nă
prasnic al impetuosului anonim nu ar ave 
succesele dorite. Pretutindeni, unde dispo- 
siția individuală și locală, nu favoriseză 
răspândirea bolei microbiene, nu va fi nici 
resultatul final, secerișul victimilor, prea 
abundent, restringendu-se infecția asupra 
unui număr mărginit de individi.

Der, la urma urmelor, nici partea stra
tegică a planului nu este nouă. Nil novi 
sub sole! Ori cât de adânc privim în ne
gura vremilor trecute, omenii de multe-ori 
s’au folosit în luptele purtate cu fiarele și 
îndeosebi în luptele purtate cu semenii 
săi, de arme pestifere, seu de arme otră
vite. Istoria militară a evului vechiu, a 
evului de mijloc oferă esemple numerose, 
că beligeranții aruncau cu baliste și cata
pulte cadavre sucombate în ciumă său în 
coleră.

De arme otrăvite audim povestin- 
du-se deja în Odyssea. Eroul simpatic al 

lui Homer și-a otrăvit vîrful săgeților cu 
sucuri de plante, — er despre feciorul său, 
Telemach, ne spune tradiția, că a murit 
de rana provenită de la o săgetă otrăvită. 
Și mai pregnant este ciclul de mituri, ce 
planau în jurul figurei lui Hercule. Să ne 
aducem aminte de săgețile înveninate și 
de cămașa lui Nessus.

Săgeți otrăvite, a căror efect letal 
prin înmulțirea microbilor fabricanți de 
otrăvuri este nediscutabil, pregătiau deja 
— după spusele lui Herodot — Schiții. 
Omorau șerpi veninoși, lăsându-i să putre- 
(jescă în amestec cu sănge umaD și în 
în genere sângele animalic și uman îl fo- 
losiau esclusiv în stare putrescentă, va să 
dică în deplina putere a veninului fabri
cat de microbi (ptomaine).

Cât de întrebuințate sunt și astădi 
armele otrăvite, ne dovedesce orl-ce pri
vire fugitivă în colecțiile etnografice. Din
tre tote otrăvile vegetale, cea mai făimosă 
este cu drept cuvânt upasul. Upas este 
extracția aposă a rădăcinei unui arbust 
din Java și Borneo (Strychnas Tiente), și 
conține în părți esențiale strichnină, și 
anume într’o modificație specială, care 

omdră fârte repede între convulsiunile cu
noscute ale strichninei.

Cu totul deosebit de acest Upas este 
Anciiar-Upas, produsul unui arbore din 
Japonia, otravă, care își manifestă efectul 
deja în atingere cu pielea. Omdră dmeni 
și vite în timp fdrte scurt și a dat ansă 
la mituri și povești despre arbori veninoși, 
cari deja prin simple emanațiuni aburdse 
omdră ființele, cari se adăpostesc sub frun- 
dișul lor. Alte otrăvuri vegetale pentru 
săgeți sunt: iicuna Indianilor din valea 
Amazonului; quabainul extras din specii 
de apocynee la Africanii orientali; otrava 
kombi din o specie de strophantus la Ne
grii de lângă lacul Nyassa; otrava Hoten- 
toților și Bușumanilor, estrasă din diferite 
specii de ierba lupului (Wolfsmilcharten) 
și otrava echusa a Ovambilor.

Cea mai cunoscută este însă otrava 
Curare a locuitorilor băștinași sud-ameri- 
cani, otravă, care se esportă și ca articol 
de comerciu în Europa, și aici se între- 
buințeză de multe-ori în medicină la bă
lele nervdse, der în special la mii și <jeci 
de mii de vivisecțiuni, ca un mijloc esce- 
lent de paralisare. Provenind din o specie 
de strychnos, ea conține un alcaloid, cu-
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Isprăvile archiepiscopului catolic 
Hornstein. Diarele oposiționale din Bu
curești aduc amănunte interesante despre 
isprăvile archiepiscopului latinHornsteindin 
București. După numitele diare Hornstein 
s’a decis a alimenta o vie propagandă ma
ghiară în România. Etă d. e. ce scrie 
„Țera“:

„Ca prim gaj dat maghiarismului, Mon
seniorul Hornstein suprimă învețămentul 
limbei române la Seminarul catolic din 
Bucuresci, subsiituindu-i limba ungurescă. 
In luna Iunie anul trecut, archiepiscopul 
Hornstein a cumpărat pe suma de 57,888 
lei, luând sarcinile creditului pe sema lui, 
nisce case din strada Polonă nr. 25 apar- 
țiuând d-nei văduve Rosetti. Neavend avere 
personală, Monseniorul catolic nu ar fi 
putut plăti o asemenea sumă din- punga 
lui. A putut s’o facă cu ajutorul societă
ții maghiare Sf. Ladislau. Aceste case au 
fost imediat transformate în școlă ungu
rescă cu autorisarea actualului guvern ro
mân....

Situația în Balcani.
In consiliul de miniștri ținut la Eli- 

seu, sub președința d-lui Loubet, ministrul 
afacerilor străine Delcasse a comunicat, 
că a transmis Marți ambasadorului fran- 
ces de la Constantinopol, d-1 Constant, 
instrucțiunile necesare, recomandându-i de 
a stărui cu hotărîre, pe lângă P<5rtă, pen- 
tru-ca acesta se adopte și să aplice în 
Macedonia proiectul de reforme, alcătuit 
de Austro-Ungaria și Rusia.

*
Demersul representanților puterilor 

la Sultan n’a făcut mare impresie. De
clarațiile representanților Germaniei, Fran
ței și Italiei, că sprijină cu energie pro
gramul austro-rns, departe de a ave de 
efect o încetare a pregătirilor de răsboiu, 
din potrivă a hotărît guvernul otoman să 
continue cu aceste pregătiri.

Ast-fel s’au luat acum măsuri, ca și 
C. F. O. să fie gata pentru transportarea 
trupelor. Serviciul telegrafic de asemenea 
s’a organisat peste tot ca pentru timp de 
răsboiu.

Comandanții trupelor de represiune 
internă au primit ordine să grăbescă cu 
stîrpirea bandelor, și comandanții s’au pus 
pe lucru cu așa energie și desfășurare de 
forțe, încât populațiile revoluționare sunt 
înspăimântate.

*
In Anglia unde s’a păstrat o atitu

dine mai reservată, cercurile politice cred, 
că este imposibil să se restabilescă ordi
nea în Macedonia pe cale pacînică.

*
Din Sevastopol se comunică diarului 

„Standard", că aci se grămădesce cu totă 

graba o mare mulțime de material de 
răsboiu, gata spre a fi imediat îmbarcat. 
Se dice, că în cașul unei ciocniri ruso- 
turcă, escadra rusă din Marea-Negră va 
demonstra la întrarea în Bosfor, pe când 
în același timp o armată rusă va debarca 
în porturile din Burgâs și Varna.

*
Mai mulțî deputați, aparținând mino

rității, au atacat în Sobranie guvernul 
pentru măsurile luate contra comitetelor 
macedonene. Partidele din oposiție fac 
capital politic din măsurile aoestea. Nu
mai democrații tineri recunosc motivele, 
estra-ordinare, cari au îndemnat pe gu
vern se recurgă la aceste măsuri. Ei do
resc însă, ca guvernul să nu persiste în 
hotărîrea de a disolva comitetele, ci nu
mai stabilirea activității lor în limitele so
cietăților de binefacere.

*
Din sursă diplomatică autorisată, 

se anunță, că între Pdrtă și guvernul din 
Atena se urmeză tratări, în vederea unui 
răsboiu în Orient.

Propunerile au fost făcute de Turcia.
E vorba de încheierea unei alianțe 

greco-turcă, contra unui atac armat al 
Bulgariei.

Pdrta s’ar mulțumi chiar numai cu 
asigurarea unei atitudini neutre din partea 
Greciei.

In schimbul acestui concurs, Turcia 
e gata să consimtă la anexarea Cretei.

*
„Nowoje Wremjau, mare diar oficios 

din Petersburg, vorbesce în termeni sem
nificativi de numirea amiralului Skrydlow 
ca comandant suprem al Hotei ruse din 
Marea-Nâgră. Diarul rusesc, cu acestă oca- 
sie, stărue asupra succeselor amiralului, în 
demonstrațiunile navale din apele Chinei, 
pe vremea agitațiunei boxere.

Lucrul are importanța lui deosebită. 
„Nowoje Wremja“, cu totă rigorea censii- 
rei moscovite, a pus punctul pe i, lăsând 
să se înțelegă, că presența amiralului 
Skrydlow la comandamentul flotei din 
Marea-Negră însemneză, că Rusia e hotă- 
rîtă se deschidă din tâte părțile, focul 
âsupra Turciei.

*
Ou ocasia discuțiunei din „Reichs- 

rath“ asupra proiectului de lege pentru 
mărirea contingentului militar, contele 
Welsersheimb, ministrul apărării țării, a 
dis, că armata nu servesce numai intere
sele dinastice. „Votați acest proiect de 
lege pentru binele monarchiei, care are 
trebuință de-o bună și puternică armată". 

O depeșă din Sofia spune, că guver- ] 
nul a depus, în Sobranie, un proiect pen-

tru un credit de 200,000 franci în vederea 
întărirei frontierei.

*
Ștefan Mihailovszky, intervievat la 

Sofia, a declarat, că disolvarea comitete
lor macedonene și arestarea capilor, nu 
va împiedeca isbucnirea revoluțiunei în 
Macedonia. Revoluțiunea e pregătită de 
mult și nu mai e indispensabil presența 
șefilor.

*
„Daily News'1 afirmă, după informa

ții sigure, că Sarafoff a fost favorisat în 
fuga sa din Sofia de însu-șT guvernul bul
gar. Numai ast-fel șeful ocult al bandelor 
n’a putut fi arestat.

Demonstrație contra proiectelor 
militare.

Seim că Sâmbătă a sosit în Buda
pesta o deputațiune de peste o sută de 
membrii, ca se presenteze presidentului 
dietei un protest al cetățenilor din Felegy- 
haza contra proiectelor militare. Deputa- 
țiunei i-s’a făcut o primire splendidă. La 
gara din Budapesta a fost întâmpinată de 
o mare mulțime de omeni, între cari și 
tinerimea universitară, în numele căreia 
studentul în drept Hoffmann Otto a ținut 
un discurs. S’au ținut și alte discursuri.

De la gară convoiul a plecat în oraș, 
cântând „Himnul" și „Ne sirj, ne sirj 
Kossuth Lajos". S’audiau apoi strigări de : 
„Trăiescă armata independentă maghiară", 
„Abzug Fejervary", „Eljen ZichyP ș. a. 
Massa de popor — căci se adunară mulțî 
pe stradă — începu se cânte :

„Szaz svarczgelb egy sorba 
Menek a pokalba 
Fejervâry eld’ 
Ordognek seni kell 6 
Eljen Zich Jeno

Un cântec de pe vremea lui Rakoczy, 
însă parodisat.

Când convoiul a ajuns dinaintea ca
merei, grupul deputațiunei se separă, și 
însoțit de deputați s’a dus la palatul die
tei. Aici conducătorul deputațiunei Toth 
Emeric a predat contelui Apponyi, presi
dents dietei, protestul cetățenilor din Fe- 
legyhaza. Contele Apponyi răspundend a 
dis că va preda dietei petiția.

La amiafii s’a dat un mare banchet 
în onorea deputațiuni. S’au ținut toaste 
late și, umflate.

Conflictul între guvernul frances 
si între Vatican.

Ministrul președinte Combes s’a cam 
stricat cu partidul socialist și radical re
publican prin cunoscuta sa declarație din 
camera francesă. El a căfiut tot-odată în 
disgrația puternicilor Evrei și francma

soni, fără de cari adi în Franța nu se mai 
pdte guverna. Nu le-a fost suficientă de
clarația ulteridră, prin care Combes se 
încârcă a atenua efectul primei declarații. 
I-se cer alte dovedi mai radicale. Și Com
bes a găsit un mijloc. A numit trei epis
cop! fără să mai întrebe înainte de nu
mire la Vatican, decă episcopii respectivi 
sunt seu nu agreați?

Papa le-a dat cu tdte acestea bula 
de învestitură, însă ce să vedi? Combes 
și în bulă a găsit un nod în papură. Bula 
avea adecă textul: Respublica nobis no- 
minavit, adecă republica ni-a numit. Com
bes a protestat contra cuvântului nobis, 
considerându-1 ca jicnitor suveranității re- 
publicei. „Republica nu numesce episcop! 
pentru altcineva (nobis=Papei) ci pentru 
sine însăși. Bula de învestitură a Papei 
este numai o formalitate," dise Combes.

Diarul('„Figaro“ spune, că asemenea 
conflicte s’au mai ivit între guvernul fran
ces și vatican și mai înainte. S’a întâmplat 
și altă-dată că episcopii numiți de guvern, 
nu și-au putut ocupa scaunul din causa 
că trei papi de-arendul au refusat a-i în
tări. Când numărul episcopilor s’a urcat 
la 35 regele n’a avut încontro și a cedat.

In ce privesce pe „nobis^, acest cu
vânt a fost întrebuințat, după cum spune 
Debats de la 1803 fără nici o împotrivire 
în tote bulele.

La 1871 Decemvrie însă s’a întâm
plat, că bula prin care se instituia epis
copul de Quimper conținea textul: „Te 
nobis ad boc per suas patentes litteras 
praesentaverit. Guvernul a protestat. — 
Cancelaria romană a schimbat cuvântul 
praesentare cu nominare a lăsat însă pe 
nobis.

La numirea episcopului de Saint- 
Dânis (Maiu 1872), comisiunea provisorică 
care atunci ținea locul consiliului de stat, 
s’a neliniștit ârăși de nobis. După mai multe 
schimbări de note urmate între guvern și 
Vatican, guvernul a dat un decret în care 
admite întrebuințarea lui nobis, declară 
însă, că acel cuvânt nu altereză întru ni
mic dreptul de liberă disposiție a repu- 
blicei.

împăratul Wilhelm și revelațiunea 
creștină.

Profesorul Delitzsch, un cunoscut ar- 
chiolog biblic, ținuse nisce conferențe des
pre cari s’au scris multe prin tote diarele 
sub titlul „Babei und Bibelu (babilonia și 
biblia). Profesorul Delitzsch în a doua sa 
conferență a întrebuințat un ton polemic 
contra acelor, cari susțin revelațiunea di
vină, pe care Delitzsch o tăgăduesce, seu 
mai bine o reduce la lucruri istorice cu
rat omenești. Diarul „Grenzboten^ din 
Lipsea publică în ultimul său număr un

rarina, care nu provocă convulsiuni, der 
omoră nerviii motoriei (centrifugali), în 
vreme ce nervii sensitive (centripetal!) 
îi lasă neatinși. Gel intoxicat de curare 
rămâne conscient până aprope în momen
tul morții și succombă în amorțirea muș
chilor de la piept și în încetarea respi
rației.

întrebuințarea de otrăvuri vegetale 
pentru ungerea vârfurilor Săgeții era bi
nevenită pentru poporele vânătore, când 
țintiau după fiare sălbatice. Mortea urma 
inevitabil după o rănire cât de ușoră.

Săgețile înveninate erau tot atât de 
binevenite și în luptele cu ămenii. Sălbati
cului crud i-se părea mai domol, decă 
dușmanul era atins de un venin mai pu
țin energic, der tot atât de sigur. Spre 
acest scop a descoperit, mii de ani înain
tea bacteriologiei nostre, otrăvurile micro- 
biene ale putrefacțiilor, a căror sucuri in
fernale le combinau cu otrăvuri vegetale 
pentru a-le potența efectul. Când Indianul 
din Guiana întrebuințeză curara pentru 
luptă, el o amestecă cu venin cadaveric 
din șerpi și furnici veninose, care și în 
stare uscată rămâne cu efect o serie în- 
tregă de ani. Alțl sălbatici își prepară 
otrăvurile pentru săgeți din amestecul 

unor plante toxice și bureți cu otrăvuri 
cadaverice, obținute din scorpii, miriapode, 
furnici galbene, brosce, tarantele, șerpi etc. 
în tote combinațiile posibile, câte odată 
prin proceduri extrem de grețdse.

• De când se întrebuințeză armele 
otrăvite ?

Din copilăria nemului omenesc. In 
lupta cu fiarele pădurilor omul se putea 
apăra numai cu arme perfide.

Inventarea prafului de pușcă a res- 
trîns întrebuințarea săgeților veninose, der 
Europenii luminați sciau maniera prepară- 
țiunei acelora, și nu se sfiau de a-le în
trebuința în tote cașurile, când gelosia, 
orgoliul și intriga deslănțuiau patimile. 
Don-Juanii și grisetele nu erau scrupuloși 
în alegerea mijlocelor de combatere. 
Multele legende de otrăviri misteridse au 
tot-dâuna un fond real. Cămașa lui Nes- 
sus își află demnă imitație în mănușile 
impregnate — probabil — cu otravă, pe 
cari făimăsa contesă Casei le-a dăruit 
unei tineie domnișdre de curte, temen- 
du-se, ca să nu-i devină rivală periculosă. 
Domnișora a repausat peste câte-va dile 
de morte groznică și neesplicabilă.

Astădi, devenit’am ore mai blânzi, 
mai miloși, mai umani ?

Nu prâ.

Sub planul sfânt de înfrățire 
Domnesce ura bestială, 
Tot omul e vrășmaș la pândă, 
Totă crudiraea e o fală.

(Vlăhuță).
Aparatele distructive țin pas cu in

vențiile științifice, deși nimeni nu e atât 
de pacinic, ca tocmai inventatorul. Bietul 
inventator nu caută decât adevărul, domnul 
„cocoș, consciu de onorea sa“ aplică ace
lași procedeu pentru a toca adevărul 
în cap.

Dinamita, pe cât servesce la sparge
rea de stânci îndărătnice, pe atât servesce 
și la spargeri de adăpostiri pacinice: după- 
cum agentul manipulator e un Lesseps, 
seu un Herostrat. întrebuințarea de arme 
otrăvite e sever oprită prin dreptul inter
național al ginților, der în vreme de răs
boiu cine controleză amănunțit felul ar
melor? N’au întrebuințat bre Englesii, în 
ultimul răsboiu cu Burii, obuzurî cu pi- 
crați [acid picric = trimitrofenol, CG H2 (N 
O2 O3 H în diferitele sale combinații: 
ca picrat de potasiu, picrat de stron- 
țiu etc]?

Așa se fiice. Englesii, în fața aces
tor învinuiri, se spală pe mâni, ca Pilat, 

der tocmai acestă scusă, îi acusă și mai 
crâncen.

Zădărnici >— Lupta se’ntețesce,
Și nu-i alegere de armă,
Sub pumnul grosolan al forței 
Dreptatea celui slab se sfarmă.

Durerile vin tot mai multe, 
Mai mari și mai adânc simțite: 
De unde sapi lumina, curge 
Un întunerec, ce te înghite !

(Vlăhuță).
Orgoliul, ambiția orbă, trufia, susțin 

încă în tălpi o sumă însemnată de obi
ceiuri leit-poleit sălbatice: începând de la 
duel și terminând cu becisnicile opintiri 
după titluri. Gelosia, acest sentiment ome- 
nesc-dobitocesc, [în pornirile sale înverșu
nate, recurge forte des la magazia prafu
lui de pușcă și a otrăvurilor de diferite 
specii. Vorba lui Garagiale. („D’ale Car
navalului", I, 9).

Mița. Vedi tu sticluța asta? (scote 
din buzunar o sticluță și i-o arată).

Nae. Ei, ce?
Mița. Scii ce are înăuntru?
Nae. Oernelă...
Mița. Nu cernâlă, neică,... vitrion en

glezesc 1
Nae. (Dându-se înapoi). Vitrion ? Ești 

nebună ?
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autograf al împăratului, în care îșî preci- 
sdză punctul seu de’vedere față cu a doua 
conferență a lui Delitzsch și ajunge la ur- 
mătorele conclusiunU

a) Cred în tr’unul Dumnedeu.
&) Noi dmenii, avem nevoie, spre a-1 

face cunoscut de o formă, mai ales pentru co
piii noștri.

c) Acestă formă a fost până acuma 
testamentul vechiu, în felul cum ni s’a 
transmis. Forma acesta, cercetându-se in
scripțiile și săpăturile, de sigur se va 
schimba în mod esențial, asta nu impdrtă. 
Și nu impdrtă nici aceea, că prin acdsta 
se pierde mult din nimbul poporului ales. 
Simburele și conținutul rămâne același: 
Dumnedeu și lucrarea lui. Nicî odată reli- 
giunea n'a fost resultatul sciinței, ci efluxul 
inimei și al existenței omului din contac
tul său cu Dumnedeu.

împăratul mai spune, că regretă că 
profesorul Delitzsch a părăsit punctul de 
vedere al istoricului și assyrologului sever 
și a ajuns la nisce hipotese religiose ne- 
buldse și hasardate, față cu carî el împă
ratul, se află pe un teren cu desăvîrșire 
opus. împăratul îșî esplică părerile sale 
asupra doctrinei revelațiunei: Dumnedeu se 
releveză isloricesce în spiritele luminate, 
cum a fost d. e. Wilhelm cel mare, er în 
privința religiei: în profeți și în Ohristos, 
care este Dumnedeu în chip omenesc, ceea- 
ce Delitzsch din nenorocire nu recu- 
ndsce.SCIR1LE BILEI.

— 10’(23) Februarie.

Trei ierarcliî. Cetim în „Unirea" din 
Blașiii: Dina patronilor giranasiului nostru 
a fost sărbată și anul acesta cu splen- 
dorea din trecut. La ședința festivă, ți
nută Joi după liturgie, celebrată de direc
torul Iosif Hossu asistat de profesorii de 
la institutele de învățământ, — a luat 
parfe un public numeros și distins în 
■frunte cu Escel. Sa Metropolitul, R.-smii 
canonici Mateiu, Dr. Hossu, Dr. Szmi- 
gelski, Uilacan și Dr. Marcu, profesorii de 
la institutele de învățământ și alții. Pro
grama ședinței a fost următdrea: 1) Marș, 
orchestra gimnasială. 2) „Patronii noștri" 
elogiu S.-lor Trei ierarcln, de Aurel Esca, 
secretarul societății. 3) „Imnul studențesc", 
de E. Wachmann, corul gimn. 4) Blăs- 
tămul trădării", de G. Coșbuc, declam, de 
Aurel Dobrescu, stud. ci. VIII. 5) „Hite- 
hagyott", de Kemenes F., declamată de 
luliu Hățeganu, stud. cl. VII. 6) Uvertura 
la balada „Erculean" de Iacob Mureșianu 
7) Marcellus, din Vergii. Aen. VI deci, de 
Alesandru Rus, stud. cl. VIII. 8) Avdțiogâji/g 
yooj, din Iliadă cant. XXII. deci, de Va- 

Mița. Da, vitrion. Țî-e frică? 
Nae. Firesce, că mî-e frică, na!
Mița. Pentru-ce, decă te scii curat?
Nae. Pentru-că tu nu scii ce e vi

trion ul.
Mița. Ba da, e un fel de metal.
Nae. Nu scii ce pote face?
Mița. Ba da, pârlesce, neică; arde, 

bibicule, momentan tot, tot și mai ales 
ochii!“

Observarea dramaturgului e fixată 
din vieța reală. In tote orașele capitale și 
necapitale, cronica scandalăsă a dilelor e 
des întrețesută de episode picante ale ge- 
losiei și amorului dobitocesc, în carî nu 
odată otrăvurilor li-se vine actul din urmă, 
cu deosebire decă eroina seu eroul sunt 
tipuri criminale, cam în felini celor re
marcate de Lombroso. însuși scriitorul 
acestor șire scie un cas eclatant petrecut 
abia de câțî-va ani în Bucurescî, a cărui 
scenerie și acțiune întrec pe departe sce- 
neria și acțiunea, înfățișate de Caragiale, 
arma fiind tot acidul sulfuric (vitriol seu 
yitrion, cum îi dice Mița d-lui Caragiale).

Când —
S’arunc a patimilor valuri 
Din șubredele stăvilare: 
Peste pulberea de pravilî 
Domnesce drba ’nverșunare.

(Vlăhuță).

silie Fulicea, stud. cl. VIII. 9) „Doi cu 
doi", de Iacobits, corul gimn. 10) „Die 
Kreutzschau" de Ad. von Chamisso, deci, 
de luliu Hossu, stud. cl. VII. 11) Marș 
final, orchestra gimnasială. Singuraticele 
puncte au fost esecutate precis și bine. La 
sfârșit Esc. Sa Metropolitul Victor, lău
dând pe studențî, pentru feliul cum ono- 
reză pe patronii gimnasiului, îi îndemnă 
să-i urmeze ca pilde strălucite. Sera a ur
mat în sala de gimnastică tradiționalul bal.

Un bărbat fruntaș sas a repausat 
dilele acestea aicî în Brașov. Acesta e Dr. 
Eugen de Trauschenfels, consilier al Curții, 
consilier în pensiune al consistorului, su
perior c. r. și decorat cu mai multe or
dine. El și-a dat sufletul în diua de 20 
Februarie și a fost înmormântat în diua 
de 22 Februarie a. c. în cimiterul evan
gelic din Brașov. Repausatul era în etate 
de 70 ani. II jelesce văduva Sofia n. 
Schmidt.

^Consumul", societate comercială în, 
Blașifi, ș’a ținut Sâmbăta trecută a Xl-a 
adunare generală. In raportul direcțiunei 
se arată, că și anul acesta bilanțul se în
cheie c’un deficit de aprope 4000cor. respec
tive de 13 mii cu cel din anul trecut „Uni
rea" spune, că era o formală bandă, care de 
ani făcea în prăvălie cele mai mari mal- 
versațiuni, aducând institutul în încur
cături.

Respingere (le indigenat. Senatul 
român a respins Vineri un al doilea indi
genat de Evreu, pe acel al lui Avram 
Solomon. Cu o di mai înainte, maturul 
corp respinsese pe acel al lui Dr. Lust- 
garten, care fusese deja votat de Cameră.

Arestări în Berlin. O telegramă 
din Berlin anunță arestarea comisionarului 
Kowo, complicele avocatului-samsar Lieb- 
ling la încercarea de șantaj contra Sta
tului român și a lui Disconto-Gesellschaft 
în afacerea titlurilor de rentă română. Se 
scie că îndată ce a luat cunoscință de 
memoriul parchetului din Bucurescî, par
chetul din Berlin a lansat mandate de 
arestare contra celor doi escroci. Liebling 
a putut fi arestat Vinerea trecută; Kowo 
însă prinzând de veste, dispăru. Eri la in
terval de opt dile, Kowo a putut fi găsit 
și arestat.

O căprioră liotă. Dilele acestea 
Pavel Todea din Agoștin mergea din Mi- 
clușa spre casă. Pe Oltul înghețat Todea 
zăresce o căprioră, care se tot încerca să 
mergă mai departe și nu pute, căci ghiața 
era din cale afară lucie. Biata căprioră 
tot mereu cădea. Pavel veijend căpridra 
și-a (jis: uite ce vânat eftin și s’a dus se 
prindă căpridra. Ca să fie mai ușor și-a 
descins șerparul și l’a încins pe lângă 
gâtul căpriorei. După ce ,a scos’o la mal, 
căprioră simțind pământ sub piciorele ei 
s’a încercat se scape. Todt a nu o lăsa- 
Luptându-se așa unul cu altul, căpridra îl 
calcă pe Todea pe nojițe. Todea cade la 
pământ, dr capra fuge în pădure cu șerpar 
cu tot. In șerpar erau 180 corone...

0 carte politică maghiară.
(4; — Fine. —

Autorul se ocupă aicî cu activitatea 
„unei fracțiuni mici" din România grupată 
în jurul „Iâgei Culturale11, care „a luat în 
mână nisce arme cu carî nu numai că se 
vor răni pe sine înșiși, der îșî primejduesc 
chiar vieța și își sapă mormântul propriei 
lor patrii". îșî esprimă însă speranța, că 
după mortea lui Vasile Urechiă, întemeiă- 
torul și sufletul acelei mișcări, activitatea 
„estremilor" va da îndărăt.

Ținta așa dișilor estremi, respective 
a „Ligei culturale" autorul crede, că ar fi 
țintă politică și ar fi îndreptată contra Un
gariei. $tă ce dice d-1 Lakos:

„Să aruncăm o privire împrejur și să 
vedem, ce vor ei?

Ei nu vor nici mai mult.,-nici mai pu
țin, decât să dobîndescă pentru România: 
Transilvania cu comitatele veeine pană la 
Tisa, Banatul timișan pană la Mureș și să 
alcătuescă astfel Dacia mare, adecă Ro
mânia unită (??)

„Idea, deși cam îndrăzneță, e frumdsă 
și ideală. Der cum cred estremii români, 
că o vor pute realisa?

„Din propriele lor puteri de sigur nu. 
-’rin urmare cu ajutor străin.

„E de prisos să o spunem, că acea 
putere streină, care promite marea cu sa
rea și care alergă să mântuie și să libe
reze tote popdrele asuprite (afară de Buri 
și de proprii săi fii) este — generdsa 
Rusie.

„In adevăr consternația ndstră e 
mare(!) când vedem că’în generația actuală 
a României, care treime să cundscă pur
tarea ingrată a Rusiei față cu România 
înainte de asta cu un sfert de secol, se 
mai află un singur patriot adevărat român, 
care să aibă, simpatii pentru Rusia și care 
să încrede în promisiunile ei."

Spre a ilustra ingratitudinea Rusiei 
față cu România la 1878, autorul citâză 
un pasagiu din cartea sa „Reamintiri asu
pra Turciei", în care se arată îngâmfarea 
Rusiei în cursul răsboiului și nerecunos- 
cința ei după răsboiii. Apoi continuă:

„Dăcă prin urmare Rusia a răsplătit în 
așa chip serviciile neprețuite ce i-le-a adus 
România, întrebăm.- Ge s’ar întâmpla în 
cașul, când nu România ar ajuta pe Ru
sia, ci din contră Rusia ar ajuta pe Ro
mânia în ajungerea vr’unui scop, cum îl 
contempleză de pildă estremii?

„Prin urmare eventuala realisare a 
planului adevărat îndrăsneț, der frumos și 
ideal, ar fi echivalentă cu ștergerea rega
tului român de pe harta Europei și înlo
cuirea lui cu Slavia cea mare"...

D-1 Lakos îi împarte pe așa numiții 
estremi în două clase: 1) aceia, cari sunt 
aderenții unei idei din convingere și 2) a 
doua clasă mult mai numărdsă, cari ur- 
măresce folose materiale și stă în servi
ciul Rusiei (?)

Autorul dă sfaturi cum ar trebui 
să procedeze guvernul față cu unii și față 
cu alții. Laudă înțelepciunea guvernului 
actual atât în măsurile interne, cât și in 
măsurile luate în politica esternă. Nu aprobă 
însă din măsurile interne două 1) Că a 
redus pensia ofițerilor și 2) că a luat mă
suri contra rassei semite.

România, urrneză d-nul Lakos, este 
slabă față cu curentul slavic. Și nu numai 
interesul ei, der și interesul Austro-Unga- 
riei, Germaniei și chiar a Angliei ar fi, ca 
România să fie tare și se i-se păstreze nu 
numai integritatea, der să i-se restitue ve
chile hotare până la Nistru.

Austro-Ungaria, Germania, Turcia, 
Anglia și pote și Italia ar pută ușor căde 
de acord, să se ia măsuri și garanții de 
precauțiune, ca independența României să 
fie scutită de influențe rusesci, bunădră, 
cum e scutită Elveția.

Și ca se nu fie scutirea acesta iluso- 
rică, numitele puteri ar trebui să eserci- 
teze un control sever, să nu se repete 
cașul întâmplat de curând cu locotenent- 
colonelul rus Leontinovici, atașat militar 
în Bucurescî, care nu plătise chirie de 
mai mulți ani. Pentru datoria acesta și 
pentru alte datorii, când portăreii s’au în
cercat să pună sechestru, el a protestat 
invocând motivul, că locuința sa este ex
trateritorială. In loc să i-se dea însă satis
facție României, sub presiunea din Peters
burg, Leontinovici a fost decorat cu crucea 
de cavaler a „Coronei României" (?)

Din tdte acestea resultă, după păre
rea autorului, că puterile ar trebui să ga
ranteze neutralitatea României. Acesta ar 
fi singurul mijloc, prin care s’ar preveni o 
catastrofă, ce amenință din partea „Ches- 
tiunei Orientale" și în legătură cu acesta 
s’ar pune zăgaz realisării ideii slave. 

Stări deplorabile.
Jiicaa, 25 Ian. 1903.

Onorate d-le Redactor 1 Eri s’a întâm
plat în comuna ndstră alegerea oficialilor 
comunali pe un nou period de trei ani, 
cu care ocasiune a trebuit să vedem și 
de astă-dată, cum să violeză legea, cum 
este călcat în picidre unicul drept la care 
mai ține și bietul popor român, adecă 
dreptul de alegere. A trebuit să consta
tăm mai încolo și de astă-dată, precum 
de nenumărate-ori am constatat, cum o 
parte din preoții noștri uitându-și de che- 

• marea lor cea preasfântă, conduc turma

încredințată lor pe căi rătăcite și în loc 
de a alimenta seu nutri simțământul na
țional în aceste dile de restriște, îl sufdr'' 
seu chiar înădușe, și astfel nimicesc : a 
resele proprii ale poporului.

In comuna nostră de 6200 locuitoi 
români deja de decenii ni-se impune din 
partea solgăbirăului, sprijinit de unii rene
gați, primar armean, casier poleac și sub- 
notar săcuiu, cari nu numai că sunt străini 
de tot ce e românesc, ci în special ei 
sunt chemați — după șoviniști — a re- 
presenta elementul maghiar între Români.

E lucru trist, că împrejurările aces
tea de mare însemnătate nu jicnesc inte
ligența ndstră și în special pe preoții noș
tri, ci din contră, cea mai mare parte din 
ei se arată mulțumiți. Ore consciința ce 
dice la tote acestea, cu ce este momit 
acel judecător drept? De sigur cu intere
sele lor private, cari sunt de multe feluri.

înaintea alegerii acesteia deja cu săp
tămâni s’au început corteșirile obicinuite 
printre cei de altă limbă. Așa d-1 preot 
Demetriu Drăgati a mers cu Miklos Lu- 
kâcs și cu Csatd Iozef, primul candidat de 
primar, al doilea de sub-notar, chiar și pe 
la crișme, unde mai mulți se adună ca la 
sf. biserică, ca pe lângă vin și rachiu mai 
mulți partisan! să câștige preferiților lui 
față de alți candidați români cu mult mai 
demni. Măcar sfinția sa s’a putut convinge 
despre sentimentul ce-1 portă cei străini 
față de poporul român și de conducătorii 
aceluia, când mai anii trecuți a fost ară
tat la forul judecătoresc civil de cătră un 
crișmar ungur, că cu ocasiunea unei pe
treceri în prea cinstita crâșma lui, d-I pă
rinte ar fi insultat statul maghiar, causân- 
du-i prin acesta multe spese, neplăceri, ba 
chiar și necinste. D-1 preot Pompeiu But
narii apoi a făcut tot așa Ia unicul său 
pretin sincer Nagy Gyula/.crișmar, față de 
care sfinția sa arată un deosebit afect. Și 
dre pentru-ce? Pentru-că nu e nici de re- 
ligiunea sfinției sale, ci e ungur reformat, 
pdrtă simțăminte^ străine pentru popo
rul român și pentru conducătorii aceluia, 
cum s’a vădut din procedura lui mai sus 
amintită față de părintele Drăgan? Un al 
patrulea cas să retace. Cu acesta împreună 
s’a luptat d-1 părinte din răsputeri, ca nu 
numai să rămână limbele străine in frun
tea poporului român, cică și acei Români, 
carî—grație poporului, care tot mai are pu
țină consciință nenimicită — s’au încume
tat a ocupa vre-un post mai mic, să fie 
degradați și în locul lor să ajungă alții 
străini, mai cu semă la postul de sub-pri- 
mar vecinul său Wivirszki Iozsef, poleac.

Apoi că ceilalți domni preoți Simion 
și Iuon Cotta — afară de Aurel Rațiu, 
care în secret tot pre străini i-a protejat 
— de astă-dată au arătat puțin simț de 
naționalitate, să pdte atribui numai inte
resului lor privat, avend adecă'aspiranți 
la ceva posturi, rude de ale lor. Apoi avem 
între alții un proprietar cu numele Tdder 
Timariu, care cu tdte că nu e om cu carte, 
bucurându-se de o avere bunicică, are dre 
care popularitate și astfel și el — pdte 
presionat și de nepotul său Pompei But- 
nariil, preot — protejdză limbele străine, 
numai din simplul motiv, că dându-le el 
bună diua,îl învrednicesci,de o mulțămită 
și când Ie aduce ceva daruri, îl mai pun 
și pe scaun să ședă.

Astfel a pregătit pe popor „lumină
torii" lui pentru diua alegerii.

(Va urmn.)' ULTIME SOIRI.
Viena, 22 Februarie. Se crede, 

că va trece mult timp pănă-ce Porta 
va da un răspuns la memoriul 
ce i-l’au înaintat Austro-Ungaria și 
Rusia în privința reformelor. Memo
riul a fost remis ac}î Portei prin am
basadorii Calice și Sinovjew.

Constaniinopol, 22 Februarie. Di
rectorul căilor ferate turcescl a fost 
însărcinat să drganiseze la Salonic 
transporturi militare turcescl.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 20 Februarie 1903.

„ECON’OMUL44, institut de credit și economii, societate pe acțiuni în Cluj.

}fisura/V

1 5£ea 
kc--------

Calitatea.
Valuta

în

Kor. | fii.
/•

l H. L. Grâul cel mai frumos 13 70
Grâu mijlociu . . . 13 50

n Grâu mai slab . . . 13 20
Grâu amestecat , . 9 80

n Secară frumosă. 8 40
n Săcară mijlociă. . . 8 20

■n Orz frumos .... 7 20
n Orz mijlociu. . . . 7 10

OvSs frumos. . . . 5 50
n Oves mijlociu . . . n 20
n Cucuruz .................... 9 60
n Mălaiu (meid) . . . 8 —

Mazăre........................ 16 —
n Linte ........................ 16 —
n Fasole........................ 18 —
M Sămânță de in . 17 80
n Sămență de cânepă . 7 50
n Cartofi........................ 1 30
n Măzăriche................... — —

1 kilă Carne de vită . . . — 96
îî Carne de porc . 1 04

71 Came de berbece. — 72
100 kil Său de vită prespăt . 44 —

n Seu de vită topit . 64 —

Bursa de Bucnresci
di î 18 Febr 1903

Valori
>rf 

o
«DJD

Scad, 
cup.

Cu 
ban) 
gata

Renta amortisabils...................... f)0/o Apr.-Oct 99.3/4
„ „ Impr. 1892 . . & 11 lau.-lul. 98?/4
„ „ din 1893 . . 5 „ 98 3/,
„ „ 1891 int li inii. 5 „ Apr.-o’cl.
„ „ Impr. de 32'/, mii. lau.-lul. 87.—

' „ „ Impr. de 50 mii. ii n 87. -
„ „ Impr. do 2<4 m. 1890 4 n i» n 87?/t
„ „ Impr de 45 m. 1891 4» h n 87.'/,
„ „ Im de 120 mii. 1894 4 „ 87. >/4
„ „ Imnr de 90 mii. 1896 4 „ 87.—

Oblig, de Stat. (Conv. ru-ale) fi „ Mai-NOY. 87 —
„ Casei Pensiunilor fr. 300 10 —.—
„ comunei BucurescI 1883 5’/o iau.-lnl. —,—
„ „ „ din 1*84 5 „ Mai-Nov —.—

„ „ din 1888 fi„ lun.-Dec.
,, „ „ din 1890 0 „ Mai-Nov.

Scrisuri fonciare rurale . . fi lau.-lul. 99-
Scris, fonciare rurale din 1890 4„ 88.-

„ „ urbane Bucuresc & „ 8<-3A
11 H » L • 6„ •’ D 81.-

Oblig. Soc. tie basalt artificiali 6 n 
V. N.

n n —.—

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v.
Banca Națâon. uit. iiv. 8i.— 5C0 int-. v. —.—
•tanca agricolă................................ 500 150 v. 2140.
Dac’a-România uit. div. 35 lei 200 intr v. 220.—
Naționala de asig. uit. div. iei 43 2(10 110. -
Soc. bazalt artif. uit. div. lei 30 250 395. ■
Soc. rom. de constr. uit. d;v. 15 1. 250 395.-
Soc. rom. de hâriie uit. —.— 10( —,—
,. Patria11 Soc. de asig. uit. 4 1-1 100 —.—
Soc. rom. de petrol L em. u. d. 0 200

.., „ „ ,, 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 1.

1000 —
300 —.—

„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 1. 1000 —,—
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 -fc-.,—
20 franci aur................................. _ —,_
Fabricile Unite de gazose. . . 12 W w

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 18 Febr. 1903

S fi m i n J e
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 8.15 8.50
Grâu dela Tisa 80 8 05 8.20
Grâu de Pesta . , a 80 8.10 8.20
Grâu de Albs regală . . 80 .— ,_
Gi âu de Bfi.cska , . , . 80 __ ,_
Grâu unguresc de nord . 80 .—
Grâu românesc .... 80 •— .—

Cuali-
Semințe vechi

Soiul tatea Prețul per
ori nou§ per 

Hoct. 10C chilograme

dela pană la
£Scara <0--72 6.75 6.85
Ojz . . . nutrey. . 60--62 6.65 6.70
Orz. . . de rachiu 62- 64 5.E0 6.—
Drz . . . de bere . 64- -66 5 60 5.70
Ovfis . . . 
Cucuruz . . bănăj,en . 75 .__ .—
Cucuruz . alt soiu , 73 —.— —.—
Cucuruz . .
Hirișcă

n »
5.75 6.—

Producte div. Soiu 1 C u 8’U 1

dela pană
Săm. de trifoiu Luțernă ungur. 0 48.— 54.—

„ transilvană i 60- 64.—
„ bănățână a11 £n „ roșiă 6ri.— 68 —

Ulei de rapiță rafinat duplu
Clei de in . . —.— —. -
Uns6re de porc dela Pesta 0 75.— 75.50

n n dela țâră . —.— -------
Slănină . . sventată . i0 63.— 63 50
Prune .... din Bosnia 0

0rl

13.50 14-
14.50 15.-

Lictar .... Slavon și Serbia 16;50 17.-
din Serbia în s. M 12.25 12.50

Nuci . . . • slavon nou 0 
Pi 13.25 13.50

Gogoși. . . • sârbesc
n din UDgaria —.—

Miere . ... unguresc!. —.—
serbescl . ft

B— —.—
Cfiră .... 
Spirt . . .

brut . .
Drojdiuțe de 8. —.—

CONVOCARE.
„EconomuF, institut de credit și de economii, societate pe acții, în Cluj, își va ținea a

XVII-a Adunare generală ordinară,
în 18 Martie st. n. 1903, dimin6ța la orele 10 în localitatea institutului (Strada Wesselenyi Miklos nr. 26)

Obiectele adunări vor fi:
1) Deschiderea adunării prin președinte.
2) Raportul direcțiunei.*)
3) Raportul comitetului de rivisuire.*)
4) Stabilirea bilanțului pro 1903 și fixarea dividendelor.
5) Esmiterea a 3 acționari pentru verificarea procesului verbal.
6) Fixarea marcelor de presență.
7) Alegerea alor doi membri în direcțiune și alor doi membri în comitetul de revieuire.
8) Eventuale propuneri în cadrul statutelor.

La acbstă adunare se invită domnii acționari ai institutului făcendu-se atențl la disposițiunile §§-lor 
19 și 20 din statute.

Din ședința mixtă a direcțiunii și comitetului de revisiune a „Ecconomului“ ținută la 17 Februarie 
nou 1903.

Artemiu Sarkadî m. p. B. Podobă m. p.
președinte. director esecutiv. ’

*) Raportul direcțiunii și al comitetului de revisiune se pot vedd în biroul institutului în decursul orelor oficidse.

Contul "bî.la.xo.țvLlxxi pio 1SO2.
ACTIVE: Corone fii. PASIVE: Corone fii.

1 Cassa în numerar................................ 25320 51 1 Capital social, 2000 acții â C 100.— 200000
2 Bon în contul-giro :................................ 627 27 2 Fond general de reservă C. 102116’58
3 „ „ cassa de păstrare poștală . 639 57 3 „ special „ „ „ 22292’28
4 Cambii escomptate ....... 854075 49 4 „ pensiune . . . „ 32932.59
5 Impr. pe oblig, hipotac. O. 271525’50 5 „ ptr zidirea unei bise-

„ „ „cu cavenți „ 398782 22 670307 72 ricl noue gr.-cat. în Cluj C 6828.56
6 Edificiul institutului........................... 66878 08 6 Fondul Ales. Bohațielu . „ 1400.— 165570 01
7 Realități de veucjare în orașul Cluj . 104239 97 7 Depuneri spre fructificare .... 1003210 64
8 „ „ „ » provincie . 24381 24 8 Reescompt................................................ 361353 34
9 Oont-curent........................................... 3013 — 9 Dividendă neridicată........................... 353 —

10 Efecte..................................................... 7090 — 10 Diverse conturi creditore și interese 8021 ’0
11 Diverse conturi debitore..................... 13117 06 anticipate pro 1903 ...........................
12 Mobiliar...................................C 2652 60 11 Profit net................................................ 33569 16

după 10% amortisare . . „ 265’26 2387 34
1772077 26 1772077 25

Contul Profitului și per dor ii pro 1902
E R O G A T E: Corone fii. PERCEP TE: Corone fii

I Interese:
pt. depuneri spre fructificare C 51771’93

„ reescompt........................... n 12960 46
„ cont-curent..................... n 200’56
„ 4 fonduri...................... w 6316 82

II. S p e s e:
Salare..................................... n 11275 -
Bani de cuartir..................... V 2478 33
Impr. registre, porto, diverse n 4535.35
Maree de presență .... H 2220’ —

III Contribuțiune directă n 8784’53
10% dare la interese dela

depuneri........................... n 5177 19
IV. Amortisațiuni:

pretensiuni dubibse. » 2338’69
10% amortisare de mobiliar 265’26
Profit.....................................................

Cluj, la 31 Decembre 1902.

Basîliu Podoba m. p.
director-esecutiv.

71249

20508

13961

2603
33569

141893

77

68

72

95
16
28

I. Interese:
dela cambii escomptate . C 60940’23 

„ împrumuturi hipote-
care și cu cavenți . „ 63759 88 

„ efecte.........................„ 454-71
II. Provisiuni diverse..................................

V. Căciulă m. p.
contabil-prim.

125154 82
8353 12
8385 34

•• v

141893 28

e Băi b r i 8 direcțiunei:
Artemiu Sarkadi m. p., Dr. Dăianu m. p., Dr. Frâneze m. p., Victor llyes m. p., Dr. Romulus Mar cu m. p. 

președinte. vice-președinte. Stefun Havasi m. p., Ios. Onciu m. p.
Esaminând conturile de mai sus, le-am aflat în consonanță cu cărțile.

Cluj, 17 Februarie 1903.
Tuliu Roșescu m. p., I. Lissai m. p., A. C. Domșa m. p , Simeon Pop m., Vasile Dregan m. p. 

președinte.

ANOCIOI
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