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Chamberlain vorbesce de pace.
Iu timpul din urmă ministrul 

engles- al coloniilor Chamberlain a 
atras asuprăși deosebita atențiune a 
cercurilor politice de pretutindeni 
prin vorbirile sale ținute în parla
ment și afară de parlament.

Numele acestui ministru e strîns 
legat de resboiul cel crâncen în con
tra Burilor, care dureză deja de a- 
prâpe doi ani și jumătate. Chamber- 
lain a fost acela, care a uneltit mai 
mult îu favorul acestui resbou, țin
tind de-adreptul la nimicirea inde
pendenței republicelor sud-africane. 
El este urzitorul politicei moderne 
imperialiste a Angliei și el a dat 
impulsul la tote acele fapte ale guver
nului și ale armatei englese, prin 
cari s’a înăsprit și s’a înveninat așa 
de mult acest răsboih.

După cum Chamberlain însuși 
a mărturisit, atitudinea Englesilor 
în resboiul cu Burii a adus cu sine, 
ca ei să fie desaprobațî, ba urîfi chiar 
aprope în tote țările străine, așa că 
Anglia ajunse a fi isolată de lumea 
cealaltă. Cu tote acestea ministrul 
coloniilor deveni tot mai agresiv și 
se lăuda chiar cu „splendida isola- 
țiune“ a Marei Britanii.

Ne este încă prospăt în memo
ria discursul, prin care Chamberlain 
a provocat cunoscutul conflict de 
vorbe cu cancelarul Billow, ne este 
cunoscută și replica pasionată a mi
nistrului engles.

Cu atât mai bătătore la ochi și 
mai sensațională apare vorbirea, ce 
a ținut’o Chamberlain Luni în ca
mera comunelor și în care de-odată 
el se vede îndemnat a suleva Ges
tiunea încheierii păcii cu Burii.

Este sciut cum ministrul colo
niilor tocmai prin temperamentul 
seu agresiv și prin direcțiunea im
perialistă a politicei sale, care pre
tinde „necondiționată supunere44 în 
fața intereselor celor mari de putere 
ale imperiului britanic, a devenit ac|i 
bărbatul de stat cel mai popular la 
Englesl. Cuvintele, ce le-a pronun

țat Chamberlain relativ la „condiți- 
unile de pace“ au der greutatea lor 
deosebită.

E lucru firesc totodată, că 
discursul ultim al lui Chamberlain 
se interpretăză în favorul păcii și 
dă nascere speranțelor într’un apro
piat sfirșit al resboiului

Piarele din Londra, cu singura 
escepțiune a celor burofile, aplau- 
deză discursul lui Chamberlain și-și 
esprimă mai ales bucuria, că minis
trul coloniilor s’a apropiat de poli
tica sud-africană a lui Rosebery șe
ful liberalilor imperialiști.

Ar fi greșit a-se crede, că Cham
berlain a devenit deodată mai con
cesiv-. Nu, el stă încă tot pe basa, 
că răsboiul în Africa-de-sud se pote 
termina numai prin supunerea ne
condiționată a comande!or Burilor, 
der află de lipsă a accentua, că are 
intențiunea, ca Burilor, după ce vor 
fi predat armele lor sS le dea „cele 
mai depline drepturi politice14 și din 
capul locului se se stabilescă „egali
tatea pentru toți albii44.

Națiunea învinsă adauge el, 
trebue să-și recunoscă desastrul, 
ceea-ce o pote face fără umilire, căci 
s’a luptat vitejesce în contra unei 
armate covîrșitdre la numer. In fine 
asigură, că guvernul nu e condus 
de sentimentul de resbunare, și e 
gata a primi oferte de pace, der nu 
voiesce a face nici un pas, care s’ar 
tălmăci ca slăbiciune, nu voiesce 
mai ales să retragă proclamațiunea 
sa dela 7 Augnst 1901, care vor
besce de esilarea conducătorilor buri 
renitenți.

încât pentru amnestiă Cham
berlain se declară în favorea „celei 
mai largi amnestii44 după încheierea 
păcii.

Chamberlain mai crede, că nu 
se va pute încheia pace nici cu 
Kriiger, nici cu Stein și Schalk Bur
ger fiind-că nu mai au destulă autori
tate, ba nici Botha, Dewett și ceilalți 
comandanți militari n’au calitatea 
cerută, Cu cine vor încheia der En- 

glesii pacea, chiar de ar fi gata Burii 
a-o oferi în condițiunile atinse?

Consiliu militar. Alaltăerl s’a ținut 
la palatul din Viena al patrulea consiliu 
militar, la care, afară de Majestatea Sa, 
au participat: archiducele Francis c Fer
dinand, ministrul comun de resboiu Krieg- 
hammer, șeful de stat major br. Beck, 
inspectorul de trupe prințul Windisch- 
grătz și generalii Rheinlănder și Wald- 
stătten.

Congrua — „ajutor pontru daco- 
românismu. Guvernamentalul „Budapesti 
Ilirlap" se ocupă în primul seu dela 22 
Ianuarie cu „reforma esamenelor de drept.44 
Autorul combate cu patimă ideia de a-se 
da confesiunilor dreptul de-a ave școle 
superiore confesionale. De ce adecă? „B. 
Hirlap44 dice: „Avem deja o lege mai 
nouă, care servesce interesele naționalită
ților (!'), legea congruei, pe urma căreia 
daco-românismul și-a luat un frumos 
avent cu ajutor de stat“. — Ne-om po
meni mâne poimâne, că cutare comitat 
„băștinaș maghiar" va cere printr’o adresă 
la dietă desființarea legei congruei, cum 
au cerut Săcuii din Sepsi-Sân-Georgiu 
desființarea legei despre „egala îndreptă
țire a naționalităților"...

Anglia și Vaticanul. Apropiându-se 
timpul încoronării regelui Eduard, mulțl 
se întrebă, decă Vaticanul va fi represen- 
tat la acest act, cum a fost representat 
la încoronarea lui Wilhelm II și Nicolae 
II? Corespondentul diarului „Figaro44, răs
punde la acestă întrebare, spunând, că 
acei doi împărați au notificat Vaticanului 
suirea lor pe tron, der Eduard a neglijat 
acest lucru așa, că papa, diploraaticesce 
vorbind, ignoreză urcarea pe tron a lui 
Eduard VIL

Cestinnea orientală în camera 
francesă.

în ședința de alaltăerl, camera fran
cesă s’â ocupat cu cestiunea orientală, dis
cuție provocată de interpelarea deputatu
lui Rouanet asupra situației din Armenia.

Rouanet desvoltându-și interpelarea 
sa asupra măcelurilor din Armenia a dis, 
că prădăciunile și incendiul sunt organi- 
sate în chip permanent. Oratorul a între
bat, decă nu este de datoria morală a 
Franciei să ocrotescă pe Armeni.

Ministrul de esterne, căruia era adre
sată interpelarea, luând cuvântul, răs
punde, că cu ocasiunea conflictului franco- 
turc, Republica a voit se ocrotescă, în 
Orient, nu numai interesele sale naționale, 
der și cele morale 1

Delcassâ a amintit sarcina, ce și-a 
asumat Europa la Congresul din Berlin 
față de Armeni și a dis, că o intervenție 
în favorea acestora nu se pdte face fără 
o înțelegere prealabilă a puterilor. Totuși 
Francia a esercitat de mai multe-ori ac
țiunea ei la Constantinopol în favorea Ar
menilor.

Der nu e vorba de a-se smulge Sul
tanului privilegiul pentru cutare seu cu
tare neam, ci de-a obține pentru tote na
ționalitățile din imperiul otoman garanții 
de dreptate și de siguranță. Decă s’ar pute 
ajunge la acest resultat, s’ar face o operă 
de politică bună și de umanitate. Nimeni 
nu pdte tăgădui, că acesta a fost scopul 
urmărit de Francia.

*
Delcasse vorbind apoi despre rapor

turile cu Italia și Rusia dise:
Convenția comercială franceso-ita- 

liană și convenția africană au schimbat 
esența raporturilor dintre Francia și Italia. 
Relațiile sunt adi din cele mai amicale și 
lor avem să le mulțumim spendida mani
festație dela Toulon.

Ce privesce alianța cu Rusia, ea nu 
amenință pe nimeni, der e în stare a ni
mici orl-ce amenințare. Guvernul are să 
mulțumescă resultatele acestea înțelepciu- 
nei parlamentului.

Unde dai și unde crepă....
„Magyarorszagu e cătrănit rău pe 

ministrul de honvedi br. Fejervary, care 
în răspunsul, ce l’a dat lui Pichler s’ar fi 
pronunțat cam ciudat despre dreptul pu
blic unguresc, l’ar fi luat chipu în zefle
mea. „Magyarorszag44, recte Nicolae Bartha,
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Frederic-cel-mare și curtea lui.
(Continuare.)

Regina era bunătatea încarnată. Ea 
avea un bătrân șambelan cu numele ba
ron de Miiller, care era cartofor incorigi
bil și cerea împrumut dela totă lumea. 
După ce își pierduse în cărți totă averea 
moștenită, nu mai avea nici măcar ațâți 
bani, ca să se îmbrace cuviincios. Repre- 
sentantul Olandei observând, că rufăria 
baronului este într’o stare prostă, îi dădu 
bani să-și procure cămeși, baronul însă 
pierdu și suma acesta. Așa că represen- 
tantul olandez a trebuit să-i facă cadou 
in natura nisce cămeși. Regina le scia 
tdte acestea, der dicea:

„Este un vechili servitor. Cine ar 
mai ave milă de el, decă l’ași abandona și 
eu?" — Ea cerii un act dela tribunal, 
conform căruia tote venitele lui trebuiau 
vărsate în mânile reginei, care apoi îi 

achita chiria, slugile, croitorul etc. Și ea 
scia să împărțescă lucrurile așa de bine, 
că în tot-deuna mai rămânea ’.ceva și ca 
bani de buzunar pentru bietul domn bă
trân.

O altă trăsătură nobilă a reginei a 
fost primirea estra-ordinar de amicabilă, 
ce s’a făcut la intervenția ei celor trei sute 
de oficeri francesi, pe cari i-a făcut prisoni- 
eri principele Enric laRossbachși i-atrimis 
la Berlin. Regina îi poftea pe oficeri la 
recepțiunile sale și îi trata, ca și cum ar 
fi aliațî și nu dușmani. Adevărat, că pen
tru acesta n’a secerat mulțumire. D-nii 
ofițeri s’au purtat așa de necuviincios, în
cât spărgeau alune în dosul scaunului re
ginei și aruncau cojile pe parchet. Când 
însă obrăznicia lor ajunse așa departe, 
încât afișaseră la colțurile stradelor nisce 
liste cu numele damelor de [curte alătu
rea cu suma pentru care își vinde fie-care 
favorurile, guvernul a transportat priso- 
nierii în fortăreța de Magdeburg.

Sus amintitul principe Enric era fra
tele regelui. Acesta luase dintâiu hotărî- 

rea a nu se însura nicl-odată, căci j,nu 
voia să se expună pericolului de a lăsa 
după sine o glotă de prinți cerșitori și 
de prisos". Frederic însă i-a venit și aces
tuia de hac. Ca și ceilalți prinți neînsu- 
rați, așa și fratele regelui era obligat a 
locui în Potsdam și dedre-ce acest lucru 
nu se pută suporta pentru durată, er re
gele nu prea acorda concediuri, Enric fă
cea incognito din când în când ;câte o 
săritură păna la Berlin. De câte ori însă 
regele prin spionii săi afla de acesta, pu
nea pe fratele său la arest. Acest trata
ment îl plictisi în cele din urmă și astfel 
își rescumpără libertatea, căsătorindu-se 
cu o prințesă de Hessen-Darmstadt. Că
sătoria însă nu era fericită. Nici cu fra
tele său, regele, nu stătea prințul în bune 
relațiuni.

Frederic trăia de altfel și cu fratele 
său Wilhelm în certă, cu tăte că acesta 
era considerat ca moștenitor. Prima ca- 
usă a neînțelegerilor a fost o espediție 
nereușită a prințului în răsboiul de șepte 
ani. Când acesta se întorse acasă cu ge

neralii săi din acesta espediție, regele le 
trimise vorba; că ar trebui să le taie ca
pul la toți. Er când cei doi frați s’au în
tâlnit erăși mai târdiu, prăpastia între 
dânșii deveni și mai mare. Acăsta fu pe 
timpul, când se credea, că Frederic, care 
nu putea opune decât 300,000 de omeni 
armatei de 500,000 de omeni a Austriaci- 
lor, Francesilor, Rușilor, Suedezilor, nu va 
pute scăpa, decât prin o minune. Atunci 
cedă prințul Wilhelm stăruințelor familiei 
și conjură pe rege a încheia o pace ono
rabilă cu Franța și Svedia. Frederic a răs
puns la lungile raționări ale fratelui său 
cu o singură frasă: „Tu vei pleca mâne 
la Berlin" — clise regele—.„Fă copii. Pen
tru altceva nu ești bun". In urma mâh- 
nirei ce o simți la cuvintele fratelui său, 
prințul n’a mai trăit mult. El muri peste 
un an cu inima înfrântă.

Nici cu fiiul mai mare al fratelui 
său, prințul Frederic Wilhelm, care ajunse 
acum moștenitor de tron, regele nu trata 
prea delicat.

într’o luptă, la care și acesta luă 
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publică din incidentul acesta un strașnic 
articol în contra lui Fejervary, descriin- 
du-1 ca pe un .om, care n’are sentiment 
pentru postulatele naționale, n’are educa
ție maghiară, nu pricepe aspirațiile Ma
ghiarilor și nu cunosce tradițiile lor.

Calea valea. Der d-1 Bartha vrând 1 
se dea în Fejervary, întorce capătul cel
alalt al ciomagului și contra naționalități
lor. După-ce spune, că „Ungaria nu este 
un conglomerat de naționalități, ci stat 
unitar, națiune politică maghiară unitară", 
o lege acesta, care-și are „logica ei firescă" 
și din care „isvoresce limba de stat ma
ghiară, adecă starea, că tote organele sta
tului să vorbescă unguresce, să scrie și se 
simtă unguresce". — Bartha scrie:

„Față cu porunca acesta a legii, mi
nistrul dice, că între noi (Maghiarii} lo
cuesc și naționalități... Permis îi este mi
nistrului maghiar a face se crescă astfel 
cornele agitațiunei naționaliste? Raționa
mentul d-lui ministru duce la conclusiu- 
nea, că decă armata pote fi maghiară, 
atunci ea pote fi și valahă, slovăcescă și 
serbescă. De aici reiese, că el n’are nici 
ideie despre dreptul nostru public și des
pre transformările nostre istorice... De 
aici însă se nasc inconveniente ca și acela, 
că însuși ministru îmbărbăteză pe visătorii 
naționaliști în continuarea activității lor 
distrugetore ele sta.t“ ...

Am fi ajuns așa-der să se vaete pressa 
maghiară, că chiar un ministru unguresc 
dă vânt „agitațiunei naționaliste" și îm
bărbăteză naționalitățile în „lucrarea lor 
de subminare".

ATo ke tare-i minunate!

Luptele Istrienilor.
De câți-va ani mai ales s’a încins o 

luptă destul de intensă în Istria între 
Croați și o ramură a lor Slovenii cu Ita
lienii, toți populație veche a acestei pe
ninsule. Lupta e întemeiată pe pretenții 
istorice ale amândoror acestor popore de 
origini deosebite: cei dintâiii Slavi, cei
lalți latini. Croato-slovenii pretind, că ei 
sunt cei mai vechi aședați în Istria, er 
Italienii, că ei sunt mai vechi. De aceea 
croato-slovenii, mai ales, că ei au și pre
tenția de actualitate, că și acll ^numărul 
lor e mai mare acolo decât al Italienilor, 
luptă ca Istria să aibă aspectul slav și ca 
ei Slavii, să aibă întâetate în relațiile po
litice față de Austria, din care face parte 
Istria. Pănă acum, deja din vremuri vechi, 
Italienii conduc politica Istriei, atât prin 
forța trecutului și presentului lor intelec
tual, cât și prin aceea a bunei stări eco
nomice a lor. Limba oficială a Istriei e 
cea italiană.

Croato-slovenii au început să se 
misce spre a-se ține și de ei socotelă în 
afacerile interne ale Istriei. Spre acest 
scop, pe lângă vechia societate a lor 
„Edinost" (Unirea) cu reședința în Triest, 
dilele acestea au mai întemeiat o altă so- 

parte în suita regelui, un glonț de tun îi 
ucise calul și cal și călăreț se prăvăliră 
într’un șanț. Regele, credend, că și moș
tenitorul de tron a fost nimerit, dise: 
„Principele de Prusia a cădut, luați dela 
calul lui frâul și șeua", și cu aceste cu
vinte călări mai departe.

Pe prințul Enric, fiiul mai mic al 
fratelui său, îl iubia regele mai mult. 
La 1766, când acesta muri de vărsat, Fre
deric îi făcu un panegiric și puse pe Thi- 
ebault să-l cetâscă la Academia de sciințe. 
înainte de acesta însă o ceti singur în 
fața academicianului, pentru - ca acesta 
să-i îndrepteze eventualele greșeli de 
limbă. La a doua seu a treia pagină însă 
se emoționă așa de tare, încât îl năpă
diră lâcrămile și nu putu ceti mai departe. 
Regele ave așa-der și inimă.

La amintita ședință a Academiei, a 
asistat și una din surorile lui Frederic, 
regina UIrike de Svedia, care veni după 
o absență de trei-deci de ani în visită la 
Berlin. Voltaire, care îi laudă mult deș- 
teptăciunea și frumuseța, se pare că n’a 

cietate cu numele „Societatea politică pen
tru Sloveni și Croat! în Istria".

Mișcarea lor pentru câștigarea în- 
tâetăței în Istria s’a început cu putere a 
se conduce și în dieta Istriei prin depu
tății, ce au acolo. Așa, într’una din ședin
țele dietei din luna trecută, unul din fie- 
putații croați Spincicî a interpelat pe re- 
presentantul guvernului austriac în sensul, 
că e nedrept ca limba oficială a dietei să 
fie cea italiană, fiind-că, dice deputatul 
croat, majoritatea populației din Istria e 
slavă, er nu italiană. Representantul gu
vernului însă, ne spune diarul croat din 
Agram „Hrvatska", i-a 'răspuns, că decă 
se discută în dietă în limba italiană, și 
decă limba oficială a ei Jfață de Austria 
e cea italiană, acesta nu e cu intenția d’a 
se lovi în Croați și' Sloveni, ci numai 
fiind-că așa e un vechiu obiceiu se fie, 
precum și pentru-că limba italiană e cu
noscută de toți deputății și culții Croați 
și Sloveni, pe când Italienii nu sciu toți 
limba lor slavă. Totuși deputatul croat, 
în unire cu cei-lalțl slavi din dietă, în nu
măr de 36, au adresat un protest cătră 
ministeriul de interne dela Viena. Ip pro
test cer ca, atât pe temeiul art. 19 din 
constituție, cât și pe temeiul faptului, că 
Slavii sunt în majoritate în Istria, se se 
introducă limba croată ’ca limbă oficială 
a dietei istriene.

Luptele acestea dintre Croato-slovenii 
d’acolo și Italieni sunt interesante și pentru 
Români, dice „Or." fiind-că Italienii, spre a-și 
mări puterea, caută se deștepte consciința 
națională și latină a Românilor, cari aprope 
croatisați, locuesc din vremi forte vechi, 
în mai multe sate din Istria. Nu s:a uitat 
pote, că mai acum doi ani un deputat 
italian din dieta Istriei a propus ca pen
tru Românii din acea peninsulă se se facă 
școli românesc!, ca ei se mergă și să în
vețe limba lor în așa școli, er nu în cele 
croate ca pănă acum. De alt-fel, de sigur, 
că acestă mișcare a Italienilor din Istria 
în folosul Românilor d’acolo e și resulta- 
tul manifestărilor de simpatie, pe cari ai 
noștri, în frunte cu entusiastul V. A; 
Urechiă, li-au arătat mai ales în anii din 
urmă pentru Italia și Italieni.SOIRILE DILEL

10 ^23) Ianuarie.

Victimele dela Idiecinl-de jos sunt 
următorele: 1) Kondert Mihail mort în 
aceeași di, sera la orele 10, 2) Weber 
loan în agonie, 3) Coșan Ilie în agonie, 
4) Leprich loan, în agonie, 5) Rener loan, 
în agonie, 6) Kondert Caterina, în agonie, 
7) Rener loan junior, grav rănit, 8) Le
prich Toma, grav rănit, 9) Sattler Toma, 
grav rănit, 10) TeperMihai, grav rănit, 11} 
Leprich Toma jun. ușor rănit. 12) Waltar 
loan ușor rănit, 13) Karsti Caterinci ușor 
rănită. Gendarmii, cari au împușcat, au 
fost sub comanda sergentului Tdthșierau 
de tot patru la număr, anume afară de 

stat nici-odată aprdpe de dânsa. La dine
urile ce le dădea acesta, domnea un ton 
forte liber și este de remarcat, că predi
catorul curții, Formey, a fost acela, care 
a profitat mai din belșug de acestă liber
tate. „Ce text ți-ai ales pentru predica de 
mâne?" îl întrebă regina într’o Sâmbătă. 
„Madame, acesta vi-o voiu spune mâne", 
răspunse Formey. „De ce nu adi, ddr 
nu-mi spui predica întregă, dâcă îmi spui 
textul" replică Majestatea Sa, la cari cu
vinte pastorul spre uimirea tuturor răs
punse: „Der Maiestatea Vdstră rai-ați de
flora prin acesta predica". Formey a sim
țit singur, că și-a permis prea mult și 
adăogă: „Voiiî ține o predică despre în
viere, pe care am ținut’o altă dată țăra
nilor din Buchholz". De aici resultă o a 
doua necuviință. Principele Enric, observă 
că o predică destinată pentru țărani nu 
va fi potrivită la curte, la care obiecțiune 
Formey răspunse: „O, Alteță regală, în 
fața tronului lui Dumnedeu, toți suntem 
numai bagajul lui Dumnezeu". Principele 
Enric nu se duse la predică.

Toth: Osukâs, Bokor și Csutak. Cu totul, 
se dice, că ar fi împușcat 12 glonțe. Pri
mele ajutore medicale le-a dat Dr. Alec- 
sandru Ceușanu din Reghin. La fața locu
lui a eșit o anchetă din Târgul-Mureșu- 
lui. — Vărsarea de sânge a format și în 
dietă alaltăeri obiectul unei interpelații. 
Deputatul Dr. Sebess Denes a intepălat 
pe ministrul Darănyi, care a respuns pro
mițând modificarea legei de comassație.— 
Judecătorul de instrucție Kbllb se dice, 
că a constatat, că primarul și cu consiliul 
comunal ar fi răsvrătit poporul (?) și a 
dat mandat de arestare pentru întreg 
consiliul comunal. — Din cei grav răniți, 
a murit eri unul.

Fometea din comitatul Timiș. Din A
Budapeșta se depeșeză următorele: In co
munele Alaba-Forgăcs, Drăgoești și Fi- 
katar domnesce mare fomete. Nimic nu- 
caracteriseză mai bine miseria, decât fap
tul, că emigrările din aceste comune și 
din împrejurimi au luat proporții înspăi- 
mântătăre, cu tote că este cunoscut, că 
dintre tote popdrele Românii sunt aceia, 
cari sunt mai puțin accesibili pentru emi
grări. (Să se noteze, că isvorul acestei te
legrame este maghiar. — Red.) Pănă în 
momentul de față au emigrat din acele 
comune mai bine de 600 Români. — Des
tul de trist!

Fondul de pensiune al profesori 
lor și învățătorilor. în ședința de Sâm
bătă ministrul de culte și instrucțiune pu
blică a presentat dietei raport despre sta
rea fondului de pensiuni al profesorilor 
dela școlele medii, academiile de drept ^și 
dela preparandiile de învățători și învăță- 
tore, susținute de confesiuni, municipii, 
comune, ori fundațiuni, conform căruia la 
finea anului 1900 suma pensiunilor era 
233,293 corone, sub titlul de pensiuni vă
duvelor, de escontentărî finale și ajutore 
de înmormântare s’au plătit 6088 cor. 48 
bani, er sub titlul ajutdrelor pentru edu
carea orfanilor 5912 cor. Starea activă a 
fondului la finea anului 1900 a fost cor. 
2,677.593 și 20 bani (cu 352.450 cor. 47 b. 
mai mult, decât în anul anterior). In aceeași 
ședință a presentat raport și despre sta
rea fondului de pensiuni și ajutore al în
vățătorilor. Conform acestui raport în anul 
1900 s’a licuidat ca pensiuni și ajutore 
(pentru 7950 persone) suma de 2,616.126 
cor. 11 bani, pe lângă care sumă fondul 
a mai plătit 1570 cor. ca ajutor de în
mormântare. în orfelinate au fost aședați 
381 copii, anume: în Dobrițin 85 băieți, 
72 fetițe, în Kecskemet 85 băieți, 76 fe
tițe, în Glușiu 52 fetițe, înHodmezovăsăr- 
hely 11 băieți. Starea activă a fondului 
la finea anului 1900 a fost: capital cor.

i 26,454.634 50 b., restanțe 2,443.339 cor. 
| 69 bani, bani gata 18.426 cor. 43 bani, în 
I avere imobilă 750.801 cor. 36 b., de tot 
29,667.201 cor. 99 bani, din care sumă 
subtrăgând pasivele de 816.520 cor. 14 b., 
rămâne avere curată 28,849.681 cor. 84 b.

încă și mai necuviincios s’a purtat 
un Frances cu numele Masson la un di
neu, pe care regele l’a dat în onorea su
rorii sale, Amalia, când acesta veni la 
Potsdam, să fie instalată în abația Qued
linburg, care i-se conferise. „Madame — 
dise Masson, pentru a umple o lacună 
produsă în conversație, adresându-se că
tră noua abatisă, cândJFilip de Orleans 
a conferit fiicei sale abația de Chelles, 
dise cătră dânsa: Copila mea, tu vei face 
trei voturi, votul ascultării, — și tu vei 
ordona; votul sărăciei — și tu vei fi bo
gată; votul castității — și o vei păzi, 
decă vei pute". O mare consternare se 
produse în societate, dedre-ce era cunos
cut, că virtuțile prințesei nu erau tocmai 
din cele mai -alese. Adevărat, că istoria 
amorului ei aparținea trecutului, der alu- 
siunea făcută la castitatea prințesei făcu 
iinpresiune atât de penibilă, în cât din 
acel moment Masson începu a fi ocolit 
de toți și nu mai fu poftit la rege.

(V» urina.)

(față de anul 1899 un sporiu de 1,025.938 
cor. 95 bani).

Demisianiea unui deputat. Kristoffy 
Jozsef, deputatul cercului Nagylak, .și-a 
depus mandatul în urma numirei lui de 
consilier în ministeriul de interne. La man
datul din Nagylak va candida viceșpanul 
Navay L.

„Preot inaghiarofag". Se scrie din 
Satunlare, că preotul din Szamos-Dob, Gh. 
Ardeleanu, este citat din nou pe (jiua de 
28 Ianuarie la judecătoria din acel oraș, 
acusat fiind că ar fi dis cătră popor, să 
nu spurce biserica cu limba ungurâscă! 
Contra împărțitorului de citațiuni s’a pornit 
cercetare disciplinară pe motiv, că ar fi 
fost mituit de preot. Bre! Bre!

Moștenitorul de tron german și 
Studenții din Bonn, Un diar german 
aduce o scire ciudată din vieța moșteni
torului de tron german, care urmeză stu
diile universitare la universitatea din Bonn. 
La o serbare a societății studențesc! „Bo* 
rusia" prințul a refusat să împlinescă un 
obiceiu studențesc, și la provocarea cole
gilor săi a răspuns, că nu se pote închina 
unui obiceiu atât de stupid. A doua di 
prințul s’a anunțat ca bolnav și la ordinul 
tătălui său, a plecat din Bonn. Amintitul 
diar adaugă, că prințul n’are de loc „sen
timente și cugetări liberale".

Bal mascat. Reuniunea femeilor 
romano-catolice va da Marți, în 4Februa
rie, un bal mascat în reduta orășenescă 
în favorul fondului pentru înființarea unui 
orfelinat. Intrarea 3 corone. Galeria 5cor. 
Damele se vor presenta în domino seu 
costumate, domnii după plac, cu seu fără 
mască. Bilete se pot cumpăra, arătând in
vitarea în prăvăliile Kirăly, Schiitz și 
Simay.

Afacerea Stone. La ambasada ame
ricană din Constantinopole s’a primit o 
scrisore a misionarei Stone, care asigură, 
că e în perfectă stare de sănătate. Se 
crede, ca tratările cu bandiții vor da cu
rând un resultat statisfăcător.

Cununie. Maria Paulina Pop și Dr. 
Aurel Sava anunță celebrarea căsătoriei 
lor Duminecă, la 2 Faur st. n. 1902 la 4 
ore p. in. în biserica gr.-cat. din Cianul- 
mare.

stafidele dela Smirna sunt fdrte 
căutate. S’au vândut pe loc cu 50—60 pa
rale ocaua de sultanine Tliyra quintalul 
52—25 lei turcesc!. Un esport colosal se 
face pentru Amsterdam și Anvers.

Bureții se vor scumpi, pentru-că gu
vernul egipten a intervenit, ca pe viitor 
să se mai recolteze prin Scafondrieri, de- 
dre-ce ei aprope îi stîrpesc culegând tot 
ce le ese înainte. Acestă intervenție se 
datoresce scufundătorilor fără aparate, 
care se reped în fundul Mării și culeg 
numai pe cei mari.

«Balul roșu»
dat în folosul Reuniune! femeilor române 

din Brașov.

Numele spune totul, ori s’ar păre că 
spune totul. . Ducă esistă case și saldne 
roșii și decă diplomaților le place să pu
blice notele lor sub numirea de „carte 
roșie", de ce să nu potă fi și baluri roșii, 
unde tdte să strălucescă în acăsta culore 
a inimei, începând dela lampidnele ce în- 
frumsețeză și lumineză intrările pănă la 
draperiile, cari împodobesc sala de petre
cere, și dela bonetele damelor pănă la or
dinea de dans, ce o țin în mână.

Fiind vorba de dame și de coldrea 
roșie și încă un roșu aprins, stacojiu, cine 
nu se va gândi și la buzele roșii, atât de 
elocuente în limbagiul inimei. J\ceste însă, 
pănă la pausă cel.puțin, au fost ascunse 
vederei poftitdre a cavalerilor de tote etă
țile, în frac și în tunică de gală, căci ba
lul. încât pentru frumusețile nostre, a fost 
mascat. Bonetele roșii complectau numai 
îmbrăcămintea de domino roșu a damelor, 
cari erau riguros mascate. A și fostnece- 
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sară acesta precauțiune, fiind-că deși ora
șul nostru numără peste 30 mii locuitori, 
totuși cercul societății, ce ia parte la ast
fel de petreceri de elită, este încă prea 
restrîns, având în vedere mai ales și ra
porturile de naționalitate dela noi, încât 
nu era tocmai lucru mare a calcula cam 
din ce familie se compunea contingentul 
mascelor, și acesta cu atât mai vârtos cu 
cât, cum a fost aseră, membrii demascați 
ai familiilor trădau destul de bătător la 
ochi presența nevestelor, fetelor și a ru
delor lor. Așader era la loc mare aten
țiune, ca să nu fie dela început zădărni
cită ori ce petrecere de bal mascat. Și în 
privința acesta a fost bine alesă disposi- 
ția, ca t.ote damele mascate se fie îmbră
cate uniform, fiind-că astfel era mai greu 
de a fi recunoscute.

Pe la orele 9 mascele au întrat în 
sala de bal în sunetul marșului- „Deștep- 
tă-te Române". De-odată a fost totul ani
mat și mare vioiciune domnea în sală. 
Erau peste șese-deci de dominouri, între 
cari cu tdtă uniformitatea, se observa la 
mai multe dre-care varietate plăcută în 
aranjament.

în tot timpul dedicat intrigei masce
lor, a cântat musica militară piese alese, 
între cari vre-o două prea frumdse fan
tasii românesci. Pe la 10 bre s’a jucat 
primul cuadril. Erau două colone mari de 
dansatori, cari Jie oferiră spectacolul unui 
cuadril elegant și vesel.

Se vede însă, că domnele și domni- 
șorele mascate au obosit ceva prea cu
rând, pote și din causa căldurei celei mari, 
căci s’a făcut o abatere dela program și 
curând după 11 ore s’a dat semnalul pen
tru demascare. A urmat dansul, care 
după ce au fost depuse mascele cele ne
gre și posomorite, a dat strălucire mai 
viuă balului roșu prin surîsul grațios de 
pe buzele aprinse ale încântătorelor do
minouri. Ferice de dansatorii încă neb'la- 
sați!

După tdte cele premerse cetitorul va 
trage însuși conclusiunea, că comitetului 
Reuniunei femeilor i-a succces acest bal, 
care a unit frumsețea cu utilitatea, cau- 
sând mai puțină chieltuială visitatorilor, 
fără a pierde nimic din eleganța sa. Bine 
ar fi decă și venitul balului ar sta în pro
porție cu intențiunea, ce a predomnit la 
aranjarea lui. între onorațiorii streini am 
•observat pe d-1 fișpan contele Lazar Ste
fan cu domna, d-nul general de brigadă 
Tappeiner, d-1 col. cav. de Rieger, locot.-col. 
Hroch, viceșpanul Dr. Jekel, primarul ora
șului Hiemesch, președintele de tribunal 
d-I Weer G. cu domna, și alții atât civili, 
cât și militari. Dintre Români au fost re- 
presentate aprdpe tdte familiile fruntașe, 
printre cari am zărit și pe d-1 Th. Nica 
cu soția din Bucuresci, precum și pe un 
.domn sublocotenent din armata română.

Așa a decurs balul roșu, care, cre
dem, a lăsat cea mai frumdsă amintire tu
turor celor ce l’au visitat.

x.

Craniul din Blașiu.
„Bgyetertes“ dela 22 Ianuarie scrie 

următdrele:
„Afacerea craniului din Blașiu, care 

a preocupat (iile întregi interesul pressei’ 
și al publicului, s’a resolvat în fine. Doi 
delegați ai consistorului din Blașiu, pro
fesorii Ambrosiu Chețianu și Oct. Bonfi- 
niu au sosit adi dimineță în Budapesta, 
aducând într’un mic geamantan de piele ne- 
gră craniul, ce l’a dăruit chirurgul Reichen- 
berger gimnasiului din Blașiu, ca „un cap 
al unui distins honved".

„Cei doi profesori, dimpreună cu 
Kery Gyula, au dus craniul deja înainte 
de amiacli din otelul-Panonia la institutul 
antropologic, unde Dr. Aurel Tordk a fă
cut cercetarea. Ca resultat al cercetării a 
stabilit, că craniul e de proveniență dintr’o 
sală de autopsie, și jasămănat cu portre
tul daguerrotypic al lui Petbfi, e mic. In 
loc de fruntea lată în partea superioră 
ce se vede în fotografia lui Petbfi, cra
niul din cestiune are fruntea îngustă și 
jdsă, cu dsele obrazului late. Urma din

telui canin crescut în afară, nu se află; 
craniul acesta este în totă privința al 
unui om cu dantură regzdată....

„Dr. Tordk a găsit de prisos sS mai 
continue cercetările și, cu mulțumită, a 
redat craniul faimos celor doi profesori 
blășeni, cari l’au și dus îndată din insti
tut. La cercetare au participat Dr. Tordk, 
asistentul său și Kery Gyula; interesanta 
cercetare, a durat cam două ore. Deși re
numitul antropolog n’a declarat, că cra
niul p6te seu nu pote fi al lui Petbfi, el 
a comunicat celor presenți resultatul cer
cetării și din acesta putem considera ca 
sigur stabilit, că craniul din Blașiu nu e 
al lui Petbfi și că declarațiile lui Reichen- 
berger și alte spuse și audite în legătură 
cu ele, n’au nici o basă seridsă...."

Gestiunea jidov&scă în Francia.
Paris, Ianuarie 1902.

II.

Diarul din Londra „Times" este re- 
presentat aici prin jidovul Oppert de 
Blovitz*), care este introdus în tdte cercu
rile oficiale și vorba lui este băgată în 
sdmă la miniștri și ambasadori.

Jidovul budapestan Max Nordau, care 
actualmente șede în Paris, este destul de 
cunoscut și în Austro-Ungaria ca repre- 
sentant al literaturei degenerescente și ca 
sionist, din foiletonele diarului „Neue 
Freie Presse".

Și am pute continua pănă de sără 
cu Friedlander dela „Berliner Tagblatt", 
cu Halperine Kaminsky, care traduce pe 
Tolstoi pentru mai multe diare și cu alți 
perciunați.

Despre agențiile telegrafice și despre 
biurourile de corespondențe nici nu mai 
vorbim.

In Paris esistă done asociații de Zia
riști streini, din care una este compusă 
esclusiv din jidovi, er președintele aces
teia este jidovul Neapolitan Caponi. Acostă 
asociație pătrunde unde vre, reușesce în 
tdte și are în tdte părțile „passepartout"- 
uri și locurile cele mai bune. Societatea 
a doua nu este tocmai așa de jidovită, 
der nici nu este așa de desmierdată de 
cercurile oficiale.

Oele mai frumdse specimene ale jur
nalismului jidovit din Paris sunt însă acei 
miserabili, cari stau în serviciul poliției și 
spioneză opiniile politice ale compatrio- 
ților lor. Cum pregătesce acestă pressă 
lovituri de bursă și cum falsifică opinia 
publică, acesta este destul de cunoscut.

A durat mult timp pănă ce Francia 
a devenit conscientă de acestă invasiune 
a ființelor parasitare și Drurnont a fost 
acela, care a ajutat țera să vină la con- 
sciența redeșteptării.

La 1886, Jcând a apărut în două to
muri cartea sa „La France juive“, în care 
a arătat cu date istorice cum jidovii, cari 
înainte de revoluțiune nu erau decât nisce. 
parias desconsiderați, nisce streini tolerați, 
fără proprietate și fără drepturi, au ajuns 
la hegemonia lor de astădi, jidanul Albert 
Wolff a scris în diarul „Figaro", că opera 
lui Drurnont nu va afla de loc răsunet.

Ei bine, opera lui Drurnont a apărut 
de atunci în sute de edițiuni și a pă
truns în tote salonele, în tdte cercurile, 
unde mai via o scânteie a sentimentului 
național și creștinesc.

După acesta au urmat în serie neîn
treruptă alte opere ale inimosului scriitor,

:i:) Despre acest Blowitz scrie Dru- 
raont în citata sa operă următdrele: „In- 
tr’o di regina României întrebă pe Blo
witz, care se dusese se asiste la inaugu
rarea trenului fulger, de ce națiune e? 
„Mon Dieu, Majeste, repondit le Juif, je 
n’en sais rien, je suis ne en Bohăme. et 
je vis en France, ou j’ecris en anglais". 
(Singur nu sciu, Maiestate, răspunse jido
vul, sunt născut în Boemia, trăesc în 
Francia, unde scriu în englezesce) — Dru- 
rnont face aici observația: „Ar fi putut 
adăoga: „servind interesele Prusiei".

V. „La France juive" ed. 115 II 218 
Paris C. Marpon & E. Flammarion 1887. 
—Red. „Gaz. Trans." 

ca: „Ultima luptă", „Sfîrșitul unei lumi", 
„Testamentul unui antisemit"./

Omenii citiau, se însuflețiau și înce
peau se strige: „A bas Ies Juifs!“

Tdte acestea erau însă lucruri iso
late, pănă a venit tot Drurnont cu înte- 
meiarea diarului „La Libre Parole11, er 
afacerea „Dreyfus" a deschis în fine chiar 
și ochii orbilor.

Drurnont a găsit tovarăși și colabo
ratori în Morăs, care a murit mortea de 
onore pentru patrie, în Guerin, care fu 
aruncat în temniță și care și astădi tră- 
iesce în exil și în zelosul primar din Al
ger, Max Regis.

Este curios înse, cil Deroulăde, învă
păiatul patriot, n’a putut se înțelegă nici 
odată antisemitismul și nu-1 înțelege nici 
adi. Deroulăde tot mai are convingerea, 
că dintr’un jidov, cu puțină răbdare, pote 
șe, facă cine-va un bun Frances. El a 
mers chiar așa departe, încât a interdis 
membrilor Ligei patriotice de a-se uni în 
strigătul: „M bas Ies Juifs“. Zădarnice 
sforțări! Liga patriotică, sub conducerea 
lui Galii și Barillier, adi e cu desăvîrșire 
antisemită și organul Ligei „Drapeau" în 
scurta sa esistență a fost sub conducerea 
lui Barrăs și Bonnamour inspirată de prin
cipii intransigente antisemite,

In alte asociații a pătruns mai greu 
antisemitismul. Profesorii, savanții, func
ționarii și burghezii nu scieau se se însu- 
flețdscă pentru ideile lui Drurnont. Anti- 
semiții li-se păreau acestora prea neas- 
tunpărați, și a durat mult timp pănă am 
putut audi la întrunirile societății „Patrie 
frampaise" oratori antisemiți, ca: Quesnay 
de Beaurepaire, Firmin Faure, Barilier 
etc. Adi și în acestă societate resună din 
mii de pepturi strigătul : „A bas Ies Juifs". 
Inși-și conducătorii au înclinat pe neob
servate spre antisemitism și Lemaitre, 

• Syveton, ba chiar și Cavaignac nu lipsesc 
nici într’un discurs a releva pericolul ji
dovesc. Așa se preface încetul cu încetul 
to.t naționalismul, ba tot conservativismul 
în antisemitism.

Căci, vorba lui Firmin Faure, pro
nunțată într’un discurs mai recent al său: 
„Antisemitismul este naționalismul inte
gral". Deca naționalismul tinde a salva 
naționalitatea francesă, atunci trebue să 
combată înainte de tote pericolul ame
nințător al jidovismului, și bun naționalist 
nu pote fi, decât acela, care este anti
semit.

Parisul devine din di în di mai an
tisemit și provincia de asemenea. La 
alegerile viitore numărul antisemiților în 
parlament se va înmulți cu siguranță și 
decă oposiția întregă va lucra de acord, 
atunci se va pute ajunge resultatul atât 
de mult dorit, de a scăpa Francia de ca
binetul jidovesc.

D. Z.

Dare de semâ, și mulțămită. publică.
— Fine. —

2) Suprasolviri au întrat de’a: M. O. D. 
Paul Rotariu, director esecutiv al „Timi- 
șianei" și P. O. D. Dr. Traian Putici, 
ppresbiterul Temișorii, câte 7 cor.: familia 
Cereguț din Liget. 5 cor.; D-1 V. Lepa și 
Rev. Domn T. Bugariu, preot castrens 
câte 3 cor.; S. Sa D-1 loan Plavoșin, paroch 
Mehala, M. Demenescu, proprietar în Gia- 
cova, C. Demenescu tot d’acolo. D-1 căpitan 
Iovescu câte 2 cor.; D-nii Al. Ciuguden 
din Mehala, Ion Balta, paroch Beregseu, 
Al. Sandu, Al. Mihuța profesor loco și G. 
Proștean oficiant de bancă, câte 1 cor.

Din venitul curat al acestei petreceri 
's’au împărțit îmbrăcăminte complecte ca 

și în fie-care an, în 23 Decemvrie v. a, 
c. la 3 ore p. m. în școla de băeți (la 
sărbătorile Nascerii D-lui din est an), 20 
elevi, carl frecventeză școlele nostre con
fesionale din loc.

Esprimăm tuturor pt. contribuitori la 
acest scop umanitar, adânc sfințitele nostre 
mulțămite.

Recunoscem zelul și interesul Dom- 
nelor Lucreția Matei, văd. E. Theodorescu, 
Ana Carte, M. Vasilovici, Maria Toder, 
E. Trailescu, I. Maniu și a D-șorei învă- 
țătore P. Regep, cari mult s’au ostenit 

I întru vinderea biletelor și întru adunarea 
1 de oferte în scopul ce-1 urmărim.

Succesul întreprinderei nostre, ce dela 
an. 1893 încdce, an de an am realisat’o, îl 
ilustreză din destul faptul, că an de an 
am putut provede cu vestminte complete 
câte 20—22 elevi dela școlele nostre; er 
prisosul l-am depus în suma de 3000 co
rone, la institutul „Timișiana".

Timișora, 24 Decemvrie n. 1901.
Pentru comitetul arangiator:

Maria Dr. Putici mp., Maria Gherdan mp., 
presidentă cassieră..

Producțiuni și petreceri.
Societatea de lectură „Inocențiu Micu 

Clain“ a teologilor din Blașiu va ține o 
serată literală-musicală în memoria ferici
tului ei patron loan Inocențiu Micu Clain 
Duminecă la 26 Ianuarie 1902 în sala de 
gimnastică, începutul precis la 5 ore sara. 
Prețul de intrare: de personă 60 bani. Ve
nitul e destinat pentru un scop național— 
bisericesc. Suprasolvirile se primesc cu 
mulțămită.

’ Program: 1. Cuvânt de deschidere: 
rostit de președ. soc. I. S. Frățilă. 2. C. 
G. Porumbescu: „Marșul Economilor11 cor 
bărbătesc. 3. Oct. Popa: „Secta pocăiților11 
disertație. 4. I. Vidu — A. Popovici: „Ră
sunetul Ardeiului" cor bărb. 5. G. Coșbuc: 
„Pașa Hassan11 declaraare de Nic. Ticacui. 
6. Verdi: „II trovatore" violină salo de A. 
Popovici. acompaniat la pian de prof. Iacob 
Muresianu. 7.E.P. Păcurar: „Cuvânt festiv". 
8. I. Vorobchievici: „Ciasul rău" baladă 
de Alexandri, cor bărbătesc. 9. Șt. V. 
Velțian: „Pribeag" poesie orig. 10. * *
„Monolog", predat de I. Tătar. 11. F. 
Wagner: „Pajura duplă" marș, cor bărbă
tesc. 12. Cuvânt de închidere: rostit de 
președ. soc.

— Corpul didactic dele școla fund, 
etern, de băeți și fetițe din Năseud ctranjeză 
Sâmbătă în 1 ’lebruarie a. c. în sala de 
gimnastică dela gimnasiu, petrecere cu 
joc pentru copii, care se va începe cu piesa 
teatrală: „In împărăția Adevărului" comedie 
într’un act de... predată de 15 eleve ale 
școlei nostre de fetițe. începutul precis 
la 5 ore sera. Prețul intrării de pers. 1 
cor. pentru copii și studenți 40 fii. Venitul 
curat al petrecerei este destinat pentrii 
ajutorarea copiilor săraci dela acestă șcdlă, 
cu vestminte, cărți, recuisite de scris, ma
terial pentru lucrul demână etc. Supra
solviri, eventuale oferte marinimose să 
primesc cu mulțămită și se vor chita în 
publicitate Observare: în decursul petre
cerei se vor sorta obiectele pentru tombolă.

Literatură.
„Statistica Românilor din Tran

silvania în anul 1150“ făcută de vica- 
riul episcopesc Petru Aron și publicată de 
Dr. Augustin Bunea, canonic metropolitan 
din Blașiii. Sibiiu, imprimeria tipografiei 
arhidecesane 1901. O broșură de 56 pagine, 
care cuprinde detailuri interesante asupra 
numărului populațiunei române din 1887, 
de comune (aprope 540.000 de locuitori). 
Broșura costă 1 cor. 10 b. și se pdte pro
ptiră la autor în Blașiu.

„Schlachten und Kâmpfe bei 
Kronstadt'1 (Bătălii și lupte lângă Brașov) 
conferință ținută la 29 Ianuarie 1901 la 
cercul militar sciințific din Brașov de cătră 
d-1 colonel Franz Rieger comandant al 
reg. de inf. nr. 50.

O broșură de 44 pagini cu 2 tabele. 
Autorul este cunoscutul conferențiar și 
scriitor militar, care a ținut mai erii trecuți 
conferința asupra baronului Ursu de Mar
ginea apărută și în traducere românescă.ULTIME SOIRI.

Petersburg, 23 Ianuarie, piarul 
„Bersewija Vjedomosti11 publică un 
articol de mare importanță relativ 
la apropierea între Rusia și Austro- 
Ungaria în cestiunea politicei co
merciale, ale cărei interese sunt iden
tice față cu tariful Tramal german.

Londra, 22 Ianuarie, piarul 
„Daily Express" susține, că resbo- 
iul din Africa de sud se apropie de 
sfîrșitul seu.

Proprietar: Dr. Aurel Mure.șianu.
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„SPERANȚA ', reuniune 'de îm
prumut și păstrare, va tine a 

XVII-a adunare generală ordinară, 
în Borgo-Prund la 23 Februarie 1902 
la 3 6re p. m.

OToiectele:

„CORDIAW, institut de credit și de economii, societ. pe acții în Fofeldea (Foventea).

Domnii acționari ai institutului de credit și de economii „CORDIANA“, societate pe actil ee in
vită conform §§-lor 19 și 20 ai statutelor societății la a

IV-a adunare generală ordinară,
care se va ținâ in Fofeldea (localul institutului) Duminecă în 23 Februarie st. n. 1902 după ameții la 1 oră.

1) Censurarea rațiunilor, statorirea 
bilanțului, și împărțirea dividen
delor.

2) Propunerile directiunei și ale con
siliului de inspectiune.

3) Propunerile membrilor.
Pentru cașul, când la acest ter

min nu s’ar aduna membri de-ajuns 
în înțelesul statutelor, tot prin acest 
anunț se convbcă a doua adunare 
generale pe 6 Martie 1902 la 4 ore 
p. m.

Borgo-Prund în 22 Ianuarie 1902.
Pr. N. Hângănuț, 

direct, reuniunei.

Obiectele:
1. Raportul anual al Directiunei, bilanțul anului de gestiune 1901 și raportul comitetului de su

praveghiare.
2. Distribuirea profitului realisat conform bilanțului.
3. Alegerea comitetului de supraveghiare pe un period de 3 ani.
4. Ficsarea marcelor de presență pentru membrii din Direcțiune.

Domnii acționari, cari în sensul §§ lor 22, 23 și 24 din statutele societătei voiesc să participe la 
adunare în personă, seu prin plenipotențiați, sunt rugat! ași depune actiile și eventual dovecfile de pleni- 
potentă, cel mult până Vineri în 21 Februarie n. a. (c. la .6 ore p. m. la cassa institutului în Fofeldea seu 
la institutul de credit și de ecpp.Qm.il, „Albina* în Sibiiu.

Fofeldea, în 19 Ianuarie 1902. DirCCțlUIlSă.

Contul Bilanțului. — Merleg Szâmla.Convocare.
Domnii acționari ai „Societății 

de împrumut și păstrare din Feldru“ 
sunt invitat! a participa la

adunarea generală ordinară,
care se va ține la 23 Faur 1902 la 
2 ore p. m.

Obiectele adunării:
1) Raportul directiunei pe anul de 

gestiune 1901.
2) Raportul comitetului de supra- 

veghiare.
3) Aprobarea bilanțului pe 1901 și 

fixarea dividendei.
4) Alegerea a doi membrii ordi 

nari și un suplent în comitetul 
de supraveghiare.

5) Alegerea membrilor în comi- 
siunea censuiătore.

6) Rugarea lui Toader Scridon pen
tru votarea unei, iemunerațiunl 
ca chiria localului societătei.

7) Alte propuneri.
Feldru, la 15 Ianuarie 1902.

Petru Neamțiu, 
director.

Contul profit și portiere.
DEBIT. CREDIT.

Cor. fii. 
Tutoress . . 739.82 
Provisinne . 370.— 
iut-erf se de în- 

târcjiare. . 44.94

Cor. fii.
Interese după

deoosite . . 150 85
Interese după

cap fund. . 351.54 
Sa1 are . . . 180.5.5
Dan-* reg. . 106.13 
Căiți și tiipăr. 21.10 
Fondul de res. 105.57 
D.v pro 1901 228 — 
Diverse spese 11.32

1154.76 1 154.76

Bilanțul
ACTIVA.

pro 1901.
PASIVA.

Cor. fii.
Casst. . . 412.93 

|C»pit. eloc. 9805.V2

Cor. fii
Cap t. fund. 6313.10
Deposite. . 2816 72
Fond. <ie res. 1086.33

10218.15 10218 15

Fddru, la 21 Decemvrie 1902.

Petru Neamțu, m. p.,
director.

l'/'ider Uiuiu m. p. Toader Stridon m. p. 
controlor. cassar.

S’a esaminat și aflat corect și 
î i consonantă eu cărțile princi
pale și auxiliare.

Feldru, la 10 Ianuarie 1902.
Gi <go iu 1 auc’t in. p., Boman Girigan m. p., 

loan- L. 'cr'idon na. p.

ACTIVE: Corbne f. PASIVE: Corone f.

Cassa — Kâszpbnz........................................
Cambii de bancă — Bank vâltbk .
Împrumut, hipot. — Jelzălogos kolcsoubk 
Mobiliar — Felszereles Kor. 786'30 f.

10°/o amortis. — 10°/o leirăs „ 78 63 ,,

1,825
248,998

16,997

707
9,000

90

67

Capital — Rbszvănytoke............................
Depuneri spre fructificare — Bet6tek 
Fond de reservă — Tartalăk alap 
Reescompt — Visszleszămitolăs 
Creditori — Hitelezok..................................
Dividende neridicate — Fel nem vett 

osztalek............................ ....
Interese transitdre — Atmeneti kamat 
Profit curat — Tiszta nyereseg .

60,000
61,988

3.576
115.947
23.339

16
5,122
7,539

13
68

26

50

Edificiul institutului — Intezeti hâz . .

i i

277,528 57 1 277,528 57

Contul de profit și perderi. — Veszteseg es nyereseg szâmla.

Fofeldea, 31 Decemvrie 1901.

DEBIT: Corbne f. CREDIT: Corone f.

1 Interese — Kamatok:
; de cont-curent — folyd-szâmla ,utân 

fond, de reservă — tartalâk alap reszere 
de depuneri — betătek utân ....

Contribuție directă — Egyenes ad6 .
10% după int. de depuneri — 10°/0 be- 

teti kamatok utân..................................
Spese (porto, chirie, diverse) — KoItsA 

gek (pontadij, hăzbăr es kiilonf.) .
Salare — Fizetăstk........................................
Maree de presență — Jelenlbti dij 
Amortisare din mobiliar — Leirâs a lel- 

târ szâmlăn..............................................
Profit curat — Tiszta nyereseg

948
170

3,086
1,162

308

1,554
2,496

118

78
7,539

54
32
98
64

70

31
64

63

Interese — Kamatok:
de escompt — leszămitolt vâltok utân 
de împrumuturi hipotecare — Jelzălog 

kblcsonok utân..................................

15,949

1,514

06

70
x\

1 17 463 76 17.463 76
i

Iosif Lissai m. p.,
președinte.

Dominic Rațiu m. p.

loan Bonea m. p ,
vii'e-pre.-edinte.

M'hail Stoica m. p.

D. R. Cordescu m. p.,
director esecuov.

Aurelian Negruț m. p.

Revăzut și aflat în consonantă cu registrele principale și ausiliare. 
Fofeldea, 19 Ianuarie 1902.

Comitetul de s w p r a v e ș Ba 8 a r e s

loan Mărgineanu m- p-,
contabil.

loan Precup m. p.

Eliseiu Balaban m. p. Toma Maniu m. p. A'exe Manu'd m. p. Petru Sopa m. p. Toma Sava m. p.. 
președinte.

Fropuzierea
Direcțiune) referitore la împărțirea venitului curat de 0<>r. 7539.— til. conform §. 62 din statute:

1. Dividendă acționarilor 5°/0 la capitalul social de Cor. 60/ 00 ... .
2. Dotațiune pentru fondul de resetvă..................................’............................
3. Tantiemă membrilor din Direcțiune 6%....................<......................................
4. Tantiemă directorului esecutiv 3°/0....................................................................
5. Tantiemă pentru funcționari 4%..........................................................................
6. Tantiemă pentru comitetul de supraveghiare 2°/0........................................
7. Pentru scopuri de binefaceri 2°'o . ...............................................................
8. Se mai dau încă 3°/0 supradividendă acționarilor........................................

Cor. 7539-— iii.

Cor. 3000 •— fîh
W 1921-98 n

n 272 34 n

51 136-17 n

n 181'56 n

V 90 78 n

w 136T7 Tf
1800' — Tî

(391,1-1.)

A N U N C I U R
(înserțiuni și rectaei

sunt a se adresa subscrisei 
administra.tiunit. 8n casui 31s-

Suma

SB3i*ectiu uea.

’■băscăHâ unui anunctu mai irmslh. 
d-e ods'lă se faca scâdSmentț 

cresce om cât
se fac®' mai di® mui'îe’ari.

Admi istr. „Gazetei Trans-u
Tipogiafia A. Mureșiauu, Brașov.

.'h „Gazeta Transilvaniei“
cu numerul ă 10 fii. se vinde
la librăria Mc. I. Ciurcu și.
la Eremias Nepoții.
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