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o seria garmond pe o coldnă 
10 bani pentru o publicare. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o seriă 20 bani.

ANUL LXV.

„gazeta" iese în flecare iți.
Abonamente neutru Austro-Ungarla: 
Po un an 24 oor., pe ș6ee luni

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Dwnmeci 2 fi. pe an. 

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe ș6ae 
luni 20 fr., pe trei luni IO fr.

N-ru do VnminscS 8 franol.
Se prenumeră la tote ofl- 

oiole poștale din Intru și din 
afară și la d-nii colectori.

Abonamentul pentru Braștv
Aiinunistrafiunca, Piața mare. 

TBrgul Inului Nr. 80, etetriu 
I.: Pe un an 20 oor.. po șese 
luni 10 oor., pe trei luni 5 cor, 
Cu dusul in oaBa : Pe mc an 
24 oor., pe 6 lunII2p., petrei 
luni 6 oorone. — Un oseraplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
oAt și insortiunile aunt a se 
plăți înainte.

Nr. 23. Brașov, Lnnl-Marțî 29 Ianuarie (li Februarie). 1902.

Legea naționalităților.
(a) Hodossy Imre este unul din

tre cei mai căutațl advocați unguri 
din Budapesta.

Se cj.ice, că e mare jurisconsult 
și clienții, cari au norocul de a-1 
putâ trimite ca „informator" în pro
cese mari pe la curie, sunt asigu
rați de reușita causei lor.

Se 4i°e mai departe, că Ho
dossy ar fi un fdrte serios candidat 
pentru portofoliul justiției și decă 
pănă în momentul de față nu ocupă 
fotoliul roșu ministerial, în loc se 
ședă în băncile din drâpta, numai 
el ar fi de vină, fiind-că îi vine greu 
se se despartă de clientela sa, care 
îi aduce venituri fabulose.

Nici nu putea deci se găsâscă 
guvernul un „comentator" mai abil 
pentru legea naționalităților, decât 
tocmai pe d-1 Hodossy.

Căci ce s’a întâmplat? De când 
cu discursul lui Lindner, desbaterea 
budgetului mereu aduce la supra
față cestiunea naționalităților.

Oficiosul unguresc scris în liniba 
germană publicase un fulminant ar
ticol în $iua, când Lindner și-a pro
nunțat cunoscutul său discurs.

In acest articol numitul c|iar a 
tăgăduit în mod categoric, că în 
Ungaria ar esi sta nați onalități și a 
spus-o în termini energici, că nu 
esistă putere pe păment, care ar 
pute octroia dietei ungare o discu- 
țiune pe acestă temă.

Ei bine, evenimentele, ce s’au 
succedat, au dovedit contrariul.

Cestiunea naționalităților nu nu
mai că esistă, der se impune ca 
forță elementară și reclamă sâ fie 
resolvită.

După Lindner a venit Vese
lovsky, er după acesta au venit 
chiar deputațl unguri ca Hollaky și 
Sebess, cari în legătură cu alte ces- 
tiunî, acest din urmă în special cu 
cestiunea secuiescă, au accentuat 
esistența elementelor eterogene, cari 
„prospereză și cuceresc pe socotela 
elementului național maghiar."

Ce o fi în afară de parlament 
calea-valea, der etă, că deputatul 
Veselovsky vine din partea Slova
cilor și desfășură în fața parlamen
tului o serie întregă de gravamine 
naționale slovăcescî, a căror înlătu
rare o cere pe basa articolului 
XLIV dela 1868.

Va. sâ dică legea dela 1868 încă 
nu e abrogată, căci etă, după atâta 
vreme, vine representantul Slovaci
lor și îi cere esecutarea.

Ce va dice străinătatea, care ur
na ăresce desbaterile parlamentului 
ungar ?

Aici trebue se intervină’un om cu 
înalte cunoscințe juridice și legisla
torice și se repare reputația știrbită 
a „statului ^maghiar", care men
ține o lege neabrogată și nu permite, 
ca să se esecute.

Acest bărbat însemnat fu Ho
dossy Imre.

„Cestiunea naționalităților este 
una dintre cestiunile cele mai im
portante în statul ungar, o cestiune, 

care reclamă atențiunea permanentă 
a legislature! și a guvernului."

Așa și-a început Hodossy dis
cursul.

După acestă declarațiune a fă
cut o escursiune istorică și etnogra
fică pentru a ajunge la conclusiunea, 
că elementul slovac din Ungaria de 
nord n’a avut nici odată consciență 
națională și că acei, ce adi vorbesc 
în numele Slovacilor, suntnisce „agi
tatori", cari urmăresc scnpurl „centri
fugale."

Legea naționalităților esistă, ce 
e drept, ea trebue însă interpretată 
altfel, nu cum pretinde Veselovsky.

Pe basa unei asemenea inter
pretări în sensul lui Hodossy, inter
pretare făcută pentru întâia oră de 
Grunwald Bela, cunoscutul scriitor 
șovinist, care și-a sfîrșit dileme ca 
sinucigaș, guvernul unguresc a închis 
școlele secundare ale Slovacilor și 
li-a desființat societatea culturală 
„Matica".

Căci aceste institute „primejduiau" 
unitatea statului ungar prin faptul, 
că afirmau deosebirea națională a 
Slovacilor, ceea-ce era în contrari- 
cere cu art XLIV unde se enunță, 
că în Ungaria nu esistă, decât o sin
gură națiune și acesta e națiunea 
ungurăscă.

O piatră mare a cădut de pe 
sufletul celor cu „ideia de stat na
țional".

După interpretarea lui Hodossy 
nici legea numită a naționalităților 
nu mai formeză notă discordantă în 
„unitatea" atât de mult dorită.

Cu acest argument vor răspunde 
de acurp guvernamentalii, când par
tidul 48-ist ya cere abrogarea numi
tei legi:

„Nu trebue abrogată, domnilor, 
e vorba numai să o seim interpreta."

Slovacii și Sașii. Diarul „S. D. T.“ 
din Sibiiu, răspundând la întrebările puse 
de noi, că de ce deputății sași nu merg 
mână în mână în dietă cu deputății slo
vaci, spune: că singurul punct de întâlnire 
între Sași și Slovaci este de natură nega
tivă, adecă combaterea șovinismului. In 
ceea-ce privesce restul tendințelor slovă- 
cescl, ele se opun intereselor Sașilor, ceea- 
ce ese și mai mult în relief din discursul 
lui Veselovsky. Punctele principale în cari 
Sașii sunt în divergență hotărîtă cu Slo
vacii, este posiția Slovacilor față cu pac
tul dela 1867, sufragiul universal și șter
gerea virilismului, tot lucruri, cari decă 
s’ar realisa, ar ave un efect desastruos asu
pra poporului mic al Sașilor.

Revisuirea legei naționalităților. 
Am adus scirea, că partidul independent 
și 48-ist are de gând să ceră dela dietă 
revisuirea legei naționalităților. „Egyetâr- 
tes", organul partidului, publică în numă
rul său dela 8 Februarie un articol în care 
se ocupă din punct de vedere șovinist cu 
legea naționalităților. La început spune, 
că e lucru folositor, că și naționalită
țile au acum representanți în dietă. Asta 
e mult mai bine, decât pasivitatea. Diarul 
kossuthist spune apoi, că pricina „de
generării cestiunei naționalităților" este 
legea dela 1868, care s’a adus din „mări

nimie" și în credința, că forța intelectuală 
a națiunei maghiare și autoritatea „statu
lui maghiar" vor ave efect disolvant asu
pra naționalităților. Evenimentele însă au 
convins, că tocmai prin crearea legei dela 
1868 „statul maghiar" s’a despoiat pe 
sine de arma legală, ce s’ar fi putut aplica 
cu succes în contra «tendințelor de națio
nalitate. De s’ar da — dice — literalmente 
naționalităților drepturile, ce le cer ele pe 
basa acestei legi, „statul maghiar ar fi 
primejduit". „Cea mai elementară politică 
națională maghiară a eschis simplamente 
posibilitatea de a-se esecuta, fără reservă, 
legea dela 1868 în tote punctele ei, așa cum 
pretind naționalitățile11-...

După-ce „E—s“ face acesta sinceră 
mărturisire, dice: „Decă evenimentele și 
raporturile au convins națiunea (maghiară), 
că legea dela 1868 este o creațiune gre
șită: de aici nu urmeză se o susținem și 
să o interpretăm după plăcerea ndstră, ci 
se fim sinceri, dăr tot-odată s’avem ’și ho- 
tărîrea de a modifica legea acesta așa, în
cât ea în tote disposițiunile ei se cores
pundă intereselor statului maghiar

Vom vede acuși, în ce chip kossut- 
hiștii vor propune modificarea acestei ne
norocite legi.

Pactul. După „Narodni Listy“ din 
Fraga, se caută o formulă nouă pentru 
pactul austro-ungar. Coloman Szell va mer
ge câț de curând la Viena și — după o 
a doua operație ce i-se va face — are să 
se întelnăscă cu Koerber, pentru-ca se tra
teze cu el asupra nouei formule. Periodul 
de 10 ani de pănă acum va fi înlocuit cu 
12—15, eventual cu 20 de ani, ca monar- 
chia se nu mai fie espusă tot la 10 ani 
sguduirilor împreunate tot-deuna cu ră- 
înoirea pactului. Combinația, ce ofacefdia 
cehică, nu e luată însă în serios.

— In ședința dela 8 Februarie a co- 
misiunei budgetare austriace, toți oratorii 
au accentuat, că partidele lor vor da spri- 
gin guvernului în cestiunea încheierii pac
tului cu Ungaria, decă guvernul va apera 
și scuti în tote împrejurările interesele 
Austriei. Ministru-președinte Koerber a răs
puns, că tratările inițiate deja cu Ungaria 
vor trebui se fie încheiate în cel mai scurt 
timp. „Reichsrat"-ul va ave dreptul de a 
esamina întru cât guvernul a sciut să câș
tige valdre cuvintelor lui. Guvernul do- 
resce un tempo mai accelerat în cestiunile 
naționale și economice, în interesul des- 
voltării imperiului.

Regularea cestiunei Orientului. 
După o telegramă din Viena, în cercurile 
diplomatice se asigură, că schimbările de 
vederi, cari se fac între cabinetele diferi
telor mari Puteri, au ca obiect regularea 
pe cale pacinică a cestiunei Orientului.

Congresul interparlamentar se 
va întruni anul acesta la 10 Septemvrie 
în Viena. „Reichsrath“-ul a votat 40,000 
corone pentru cheltueli. Ședințele se vor 
ține în casa seniorilor.

„Gotterhalte". Kossuthiștji și cu ei 
tdtă pătura suprapusă jidano-maghiară 
turbășifac spume de câte-ori aud de „Gott- 
erhalte1'. S’a întâmplat, că la un bal dat îp 
Budapesta, musica a intonat imnul „Gott- 
erhalte“ când întră în sală Majeștatea Sa 
monarchul. Accentele melodiosului imn i-a 

scos din pepeni pe „patrioți" —așa afirmă 
cel puțin „Egyetertes"; atât de mult s’ar 
fi „scandalisat", încât era să facă o de
monstrație în contra acestui „atentat", der 
i-a oprit „lealitatea tradițională". Organul 
kossuthist însă nu întârdie a bucina urbi 
et orbi, că partidul independent și 48-ist 
a decis să pornescă o mare acțiune, cu 
scop de a face se se interdică în tdtă țera 
cântarea imnului „Gotterhalte1'1. — N’au 
alt-ceva mai bun de făcut „patrioții" cei 
cu „tradiționala lealitate".

Memoriu cătră coronă. Oficiosu
lui „Kel. Ert.“ i-se anunță din Sibiiu ur- 
mătorele: Ca se se . pună odată capăt con
flictelor ce se ivesc între biserica serbescă 
și biserjea gr. or românescă din causa se
parării averilor bisericesc!, metropolitul 
Mețianu din Sibiiu va adresa un memoriu 
cătră cordnă cerând, ca x controverselor 
esistente între aceste biserici să li-se dea 
o soluțiune legală, echitabilă și corăspun- 
dătore faptelor istorice.

Răspuns fdiei din Arad.
Brașov, 10 Februarie n.

Propagatorii dela foia română din 
Arad ai „noului curent" sunt fdrte supă- 
rați, fiind-că am descoperit boscăria lor 
cea mai prdspătă, cu care ar voi să esca
moteze basele principiare ale partidului 
național român și fiind-că am demascat 
jocul lor frivol și periculos cu marile in
terese ale consolidării lui.

Ei răspund în numărul de Duminecă 
dela 9 Febr. n. al „Tribunei Poporului" la 
articolul nostru de Vineri întitulat „Recla
magiii noștri", trimițând la arenă pe gla
diatorul „grupului" cu marca V. G., care 
numai de curând s’a făcut remarcabil prin 
„salutul" caracteristic cătră tinerii dela 
Orăștie.

în acest răspuns îndreptat la adresa 
„Gazetei Transilvaniei", V. G., cu tdtă 
sforțarea, ce-o face de-a păstra o formă 
calmă a discuțiunei, îșî dă pe față patima 
de care e tormentat sufletul său. Lipsin- 
du-i argumentele obiective nu se pdte re
ține să nu facă personalități. Aduce de 
repețite-ori pe directorul fdiei ndsțre în 
discuțiune, permițendu-și în scrierea nu
melui lui de botez o intimitate, care pare 
a fi avut de scop a scote la ivelă fineța 
sarcasmului scriitorului, der în fond nu 
denotă decât lipsă de tact și de spirit.

Patima nu-i bun sfătuitor pentru ni
meni și când motivul imediat al isbucni- 
rei ei este ciuda și mănia, ea face pe om 
să-și perdă tot cumpătul.

Cu părere de rău trebue să consta
tăm, că acesta patimă răsuflă și dintre rân
durile răspunsului din cestiune. Cu focul 
ei în inimă V. G. a ridicat spada sa în 
contra ndstră, avend de gând a-ne nimici 
printr’o trăsătură de condeiu.

Decă și cum i-a succes vom vede. 
Constatăm însă dinainte, că V. G. nu dice 
nimic în fondul cestiunei, despre care tra- 
teză articolul nostru, prin urmare nici nu 
vorbesce la obiect, ci se mărginesce a ri
dica învinuiri în contră-ne, după vechiul, 
usatul și murdarul clișeu, și a-se face, nu 
seim cu a cui împuternicire, „procatorul" 
tinerilor advocați etc. dela noua foiă din 
Orăștie, despre care cu acea ocasiune tă
cuserăm mențiune numai în trâcăt.

*
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De ce a fost vorba în articolul „Re
clamagiii noștri?"

Orî cine a cetit cu atențiune acest 
articol, a putut se cunoscă la moment, că 
el nu trateză decât despre tertipurile și 
metechnele cele mai nouă ale „vechilor 
tribuniști" și a „succesorilor" lor, cari cul- 
raineză în tendința de a introduce în si
nul poporului nostru un curent al politicei 
de „acomodare11] apoi despre nesfiela și 
cutezanța, cu care cei dela foia din Arad 
lucră adi fățiș pentru acesta „acomodare" 
sub masca unei acțiuni pentru îmbrățișa
rea activității parlamentare.

In articolul amintit al „Gaz. Trans." 
(nr. 20) am dis între altele:

„...Numai eri alaltăeri vătavul de 
odinioră al „vechilor tribuniști" scriea în 
foia din Arad: Și adecă pentru-ce nu 
ne-am acomoda împrejurărilor, după-ce 
nu este în puterea nostră a-le schimba ?“

„Așa-der, vedeți, lozinca s’a dat celor 
dela Arad și nu mai pdte fi de glumă, decă 
o capacitate, care întrece chiar și pe un 
Brote cu-o șchiopă în subșemnarea nume
lui seu, trîmbiță prin colonele aceleiași 
foi, că partidul nostru național cu orga- 
nisația sa cu tot și-au trăit traiul și și-au 
mâncat mălaiul...“

Etă motivul principal, ce ne-a con- 
strîns se scriem acel articul.

Nu cestiunea „activității" seu a „pa
sivității" ne-a preocupat, — ci noul pe- 
ricul, ce amenință reculegerea și consoli
darea interidră a partidului nostru națio
nal din partea celor cu faimdsele „Puncte 
de orientare" de acum cinci ani și cu 
„acomodarea după împrejurări" de adi.

Scie V. G. ce însemnă în timpul de 
față „acomodarea" preconisată de inspira
torii săi? De cum-va nu și-ar fi dat seină 
de ea, să cetescă cu atențiune tdte dis- 
cusiunile, ce au urmat și vor urma încă 
în acesta cestiune cu ocasiunea presen- 
tării bugetului în camera ungară. Atunci 
va pute înțelege — decă are voința se 
înțelegă — că organul nostru, scriind ar
ticolul din cestiune a avut de împlinit în 
adevăr o sfântă datorință, der nu, cum 
afirmă densul, „pentru a produce zizaniă, 
amărăciune, neînțelegeri și certă" — cu 
acesta nu ne-am îndeletnicit nici odată, 
ceea-ce se pdte documenta forte ușor 
negru pe alb din colecțiile diarului nostru 
— ci pentru a încunjura noue amărăciuni 
și certe în viitor și a feri poporul nostru 
de a fi dus a doua-oră în rătăcire de fal
șii lui profeți!

De ce însă V. G. se feresce a răs
punde' măcar c’un cuvânt la obiect? De 
ce tace asupra „politicei de acomodare" 
a „grupării", din care face parte? De ce 
nu ne esplică cum vine, că acei „neînfri- 
cați", cari la adunarea din Noemvrie 1894 
scuipau foc și pară în contra ordonanțe
lor lui Hioronymi declarându-Ie de vol
nice, ilegale, de nule și neavenite, se în- 
trepun adi cu mâni cu piciore pentru 
„noul curent" care, 4*° ei. „s’a format în 
urma convingerii, că vechei orgrnisațiuni 
a partidului național ordinațiunile lui Hie- 
ronyimi i-au pus cătușe" („Trib. Pop." 
nr. 16 dela 5 Febr. 1902)? De ce nu ne 
spune cât de mare trebue să fiă acomo
darea pentru ca noua organisațiă, ce-o au 
ei în vedere, să scape de acele cătușe?

Nu ne dă V. G. nici o deslușire des
pre aceste grave întrebări — tace înfun
dat, și totuși se preface a-se mira apoi, 
că ne-am esprimât temerea, că „noul cu
rent" va produce un soiu de „naționaliști 
moderni români-maghiari" și că am vorbit 
de „căpătuirea" câtor-va naționaliști de 
aceștia cu mandate de deputat.

Putea der să’și păstreze V. G. pen
tru alte ocasiuni potrivite esclamările sale 
prea de tot „clasice", cu care, pervertind 
sensul articolului „Gazetei", vrea să dis
pună pe cetitorii săi în contra nostră.

N’am vorbit nici contra activiștilor, 
nici pentru pasiviști, ci am avut în ve
dere numai planul acelora, cari după tdte 
câte le-au păcătuit în timpul destul de 
îndelungat de 10 ani pe socotela partidu
lui nostru național, mai au' îndrăsnela să 
vrea a se folosi de încurcătura și miseria, 
ce în parte mare înșiși au produs’o, spre 
a se cocoța erăși,} păsărind basele sale, 
în fruntea trebilor naționale, în loc de a-se 

gândi să-și împlinescă o datorie de cinste 
și de consciință și să răspundă înaintea 
obștei naționale pentru faptele lor.

Așa stau lucrurile d-le V. G. și prin 
urmare te-ai eșofat de găba. La nouele 
învinuiri, ce le redici contra organului 
nostru pentru atitudinea sa în cestiunea 
memorandului ne vom lua voiă a răs
punde separat.

In fine încă o mică vorbă. Ai aflat 
de cuviincios a sfîrși articulul d-tale cu 
următorele cuvinte, ce te caracteriseză 
mai mult decât tot ce ai scris înainte:

„Pe tonul „Gazetei" nu întrăm în 
discuție cu nimeni, căci atunci ar trebui 
să esclamăm și noi: Domnule Aurică — 
hai sictir !“

Se vede că ai umblat la vr’o școlă 
turcescă, unde ți-ai însușit acest soiii de 
complesență. Te asigurăm însă că nu ser- 
vesce spre lauda educațiunei și a culturii 
inimei d-tale.

Archiducele Francisc Ferdinand în 
Petersburg.

Moștenitorul de tron Francisc Ferdi
nand a sosit în 7 Februarie n. la orele 3 
d. a. in Petersburg. La gară i-au eșit spre 
întîmpinare Țarul Nicolae în uniforma re
gimentului austro-ungar de ulani, care 
portă numele Țarului, apoi marii duci Vla
dimir Alexei, Mihail Nicolaevici, Nicolae 
Nicolaevici și Sergiu Alexandrovici, carl 
încă purtau uniforme de ale regimentelor 
austro-ungare. Mai erau de față toți ar- 
chiducii aflători în capitala rusescă.

Archiducele fii cordial salutat de 
Țarul și de marii duci. Garda de ondre o 
făcea o companie din regimentul Preo- 
brasenski cu stindard și musică. După pre- 
sentările reciproce,Țarul și archiducele au 
ocupat loc dinaintea companiei de ondre, 
a cărei musică a' cântat imnul poporal.

Dela gară archiducele s’a dus cu tră
sura la palatul Anicîkov, unde a făcut o 
visită împărătesei văduve Maria Feodo- 
rowna; de aici s’a dus la palatul de iernă, 
unde s’a presentat Țarewnei Alexandra 
Feodorowna.

Sera s’a dat la palat un prând fami
liar, după care urmă o representație de 
gală în Eremitage.

*

„Le Journal de St. Petersburg" scrie 
din incidentul acesta, că sosirea archidu- 
celui e primită cu cea mai sinceră sim
patie în Rusia, unde numele împăratului 
Francisc Iosif este așa de venerat. Archi
ducele va pute constata, că sentimentele 
ce inspiră împăratul Francisc Iosif și moș- 

•tenitorul tronului, precum și prietinia tra
dițională, care unesce cele două imperii 
vecine, nu pot fi decât cimentate prin în
tărirea raporturilor personale dintre cele 
două case domnitore, raporturi atât de fa
vorabile unei acțiuni cu desăvîrșire priin- 
ciose principiilor monarchice și menținerei 
păcei generale.

„St. Petersburger Zeitung" salută cu 
simpatie sosirea archiducelui, relevând:ra
porturile amicale dintre cele două state, 
cari au contribuit la menținerea păcii mai 
ales în Peninsula balcanică, unde în pre
sent domnesce liniștea cea mai deplină.

Diarul „Birjiwia Vjedomosti" reamin- 
tesce trăinicia înțelegerei austro-ruse în 
privința Peninsulei balcanice, relevând im
portanța sa și vechea comunitate de arme 
între cele două state legate prin opera 
păcii și a desvoltărei pacifice.

*

Tarul a acordat ambasadorului aus- )
tro-ungar baron Leov d’Aerenthal, ordinul 
„Alexandru Newsky".

Din „Reichsrath“.
In ședința de Sâmbătă a „Reichs- 

rath“-ului austriac deputatul Pommer in
terpeleză asupra unei cercetări disciplinare 
pornite contra unui general și a unui ofi
țer pentru unele deposiții făcute când au 
fost ascultați ca martori într’o causă ore- 
care. Ofițerii erau îmbrăcați în civil și 
totuși s’a pornit cercetare contra lor. De
putatul Steiner interpeleză pe ministrul 

de justiție, întrebând, că ce l’a îndemnat 
să esprime recunoscința sa comitetului 
bursei cerealelor? Dotz interpeleză în ces
tiunea apropiărei între Austria și Rusia în 
ceea-ce privesce politica vamală? Mayer 
interpeleză asupra teritoriului vamal co
mun între Austria și Ungaria.

Ministrul de justiție Spens-Boden răs’- 
punde la interpelația lui Daszynski rela
tivă la jocul de hazard petrecut în clubul 
Jockey din Viena la 18 Decemvrie a tr.

La desbaterea proiectului de lege re
feritor la contingentul de recruți, depu
tății Formanek și Zazvorka enumeră o 
serie întregă de plângeri în potriva admi
nistrației militare. Se pronunță contra tri
plei alianțe pe motiv, că acesta este pri
cina sarcinelor celor mari. Cu soldați! tra
teză neuman, pedepsindu-i forte riguros, 
când răspund cu „zdeu în loc de „hier".

Deputatul Dasinsky a făcut nisce des
tăinuiri sensaționale referitor la afacerea 
Mattachich-Keglevich, locotenentul de ulani, 
„care a trebuit s6 seprăpădescă din causa 
că s’a amoresat de o fată de rege". Afa
cerea acesta — dice Dasinsky — a pro
dus sensație și însuși monarchul a inter
venit punând principelui Koburg alterna
tiva, că ori se va bate cu locotenentul, 
ori va renunța la rangul său. Mai târdiu 
s’a descoperit, că Mattachich-Keglevich a 
falsificat polițe în valdre de cinci milione 
corone. Pe polițe erau numele archiduce- 
selor Koburg și Stefania. Se spunea, că 
locotenentul ar fi falsificat aceste iscăli
turi și pe urmă s’a aflat, că locotenentul 
a fost nevinovat. Cu tdte acestea aface
rea locotenentului venind în fața consi
liului militar, locotenentul fu găsit culpa
bil și condamnat.

Stăpânirea jidovescă și tactica 
jidovescă in Ungaria.

Diarul „D. Z.“ din Viena publică ur- 
mătdrele:

„Cine sunt adi stăpâni în Ungaria, o 
scie ori-cine, care cundsce cât de puțin 
acestă țeră binecuvântată, seu mai bine, 
țeră a făgăduinței.

Și cine mai are vr’o îndoielă, să vadă 
cum d-1 Sigmund Kornfeld, noul membru 
în camera Magnaților, este sărbătorit în 
pressă și pretutindenea, unde jupânii diri
guiesc. In adevăr puține terenuri au rămas, 
unde să nu domineze jidovii, acești con
ducători atotputernici ai maghiarismului.

Membri în camera Magnaților jidovi, 
consilieri de curte și ministeriali jidovi, 
nu mai sunt adi rarități, și că în vieța co
mercială în șalele de tribunal, ca advocați 
și judecători, apoi în pressă și mai scie 
Dumnedeu unde stăpânesc jidovii, asta o 
scie adi tdtă lumea.

Nu numai foia clericală „Alkotmâny" 
der chiar și o foie națională ca „Magya- 
rorszâg" a început să-și ridice adi glasul 
contra jidovilor. D-1 Bartha Miklos, care 
scosese mai deunădi de sub tipar o carte 
întitulată „In țera Chazarilor", care a fost 
salutată cu bucurie de jidovii „patriot!", 
fiind-că pe aceștia îi distingea cu bună
voință de cătră coreligionarii lor din Galiția. 
Diarul „Budapesti Napld" a cântat atunci 
un imn de laudă la adresa lui Bartha, er 
adi același diar, mai bine prim-redactorul 
lui Veszi (Weiss), face cele mai as
pre reproșuri lui Bartha, pentru-că acum 
a mers mai departe și a îndrăsnit să vor- 
bescă de „impertinența și cosmopolitismul" 
concetățenilor israeliți. Cine s’a schimbat 
în. aceste câte-va săptămâni — întrebă 
Veszi-Weiss: — Bartha Miklos seu Ma
ghiarii de confesiunea jidovăscă?

Noi dăm „Maghiarilor de confesiunea 
jidovescă" certificatul, că ei nu s’au schim
bat. Ei au rămas cura au fost, er cura au fost 
ei, acesta o scie ori cine. Surprinzător este 
numai un lucru, anume, că acum și Ma
ghiarii au început să observe pe cine au 
încăldit la sînul lor.. Căci, ca pe tdte te- 
renele, așa și pe terenul educațiunei publice 
„naționale" tot jidovii sunt conducători, 
cum au fost și în Austria decenii întregi 
monopolisatori pe acest teren, spre neno
rocirea poporului german. în sf.îrșit însă, 

se pare, că și unii dintre Maghiari au vădut 
lumina, pe care căutau să li-o ascundă 
educătorii lor. Din păcate însă, până acolo 
n’au ajuns încă, să vadă, ce stricăciuni 
enorme li-au pricinuit pe terenul politic, 
când i-au ațîțat în mod sistematic pe Ma
ghiari contra Nemaghiarilor și măgulindu-le 
vanitatea i-au îndemnat la acel grad de 
intoleranță, care a produs un „bellum 
omnium contra omnes" în Ungaria, er în 
acest timp jidovii rîdeau în pumni și-și 
făceau trebșdrele.

Acestă recunoscere nu s’a ivit încă, 
decâtldrte sporadic pănă acuma, ea va veni 
însă neapărat, decă nu mai curând, der cu 
siguranță atunci, când se va instala kra- 
chul economic, pregătit de mult de finan
ciarii mari și mici jidovi. Decă ar veni 
mai curend acestă recunoscere salutară, 
atunci ar fi ușdră înțelegerea cu naționa
litățile, căci înlăturând influența jidovescă, 
înțelegerea s’ar face de la sine.

Și de ore-ce jidovimea „patriotică" 
vede cu îngrozire articole, ca cel al lui 
Bertha, ea a început să ia precauțiuni. 
Politica, pe care o duceau mai înainte în 
liniște, adi o fac cu mai multă gălăgie. 
De aici se esplică campania pressei jido
vesc! contra lui Lindner și Veselovsky. 
De ce nu să legă Bartha de conducătorii 
naționalităților — și se ocupă de jidovii 
atât de patriotici?"

Etă cum caută jidovimea a găsi un 
paratoner în naționalități!

Vor cundsce la timp Maghiari acestă 
tactică perfidă?"SOIRILE DILEI.

28 Ianuarie v.

Ndrt«*a metropolitulni .Moldovei și 
Sucevei. Sâmbătă la drele 9.40 dimineța, 
s’a stins din vieță, după o agonie lentă 
de câte-va ore, bătrânul Metropolit al 
Moldovei și Sucevei Iosif Naniescu. Metro- 
politul Iosif Naniescu s’a născut la 27 Iu
lie 1820, în satul Răzălăi, aprdpe de Plo- 
peni și Bălușani (Basarabia). In 1835 a 
fost adus la Focșani, de un un chiu al său, 
și mai târdiu încredințat decedatului în
tru fericire Episcopului Kesarie, al epar
hiei Buzău, care în 23 Noemvrie 1835 îl 
călugări, ridicându-1, a doua di, la 24 No
emvrie, la rangul de ierodiacon. Pănă la 
1840 a învățat la seminarul Eparhiei, dr 
pănă la 1843 la colegiul “Sf. Sava, din 
Bucuresci. La 1849 a fost numit egumen 
la mănăstirea Șerbăneștii-Morunglavului, 
unde rămase pănă la 1857, când trecu în 
aceeași calitate la mănăstirea Găiseni, 
unde stete pănă la 1863. După 3 ani, la 
1866 a fost adus ca egumen la mănăsti
rea din Capitală, Sărindar. In acest post 
fiind, a fost hirotonisit archiereu la 1872 
funcționând tot-deodată ca profesor la li
ceul Matei Basarab și șcăla normală Carol 
I și mai târdiu, director al Seminarului 
Central din Capitală. La 1873 a fost ales 
Episcop al eparhiei Argeșului, er la 10 
Ianuarie 1875 Metropolit al Moldovei și 
Sucevei, și instalat la 6 Iulie același an. 
La 1900 și-a serbat cu mare ceremonie și 
încunjurat de stima și dragostea generală, 
jubileul de 25 ani de păstorie sufletescă.

Aniversarea dilei de 24 Ianuarie.
In tdtă România s’a sărbătorit de cătră 
școli marea di de 24 Ianuarie v., începu
tul unirei țărilor române. La Iași pe piața 
Unirei, s’a jucat hora de elevii și studenții 
școlelor împreună cu publicul, o horă cum 
de multe decenii nu s’a mai vădut. La 
Ateneul Român din Bucuresci d-1 Gr. To- 
cilescu a ținut o conferență sub titlul 
„Ijilele mari în istoria neamului româ
nesc". Trecând în revistă dilele gloriose 
ale istoriei naționale, epocile strălucite ale 
lui Mircea, Alesandru-celb-un, Ștefan-cel- 
Mare, Mihaiu Eroul, Vasile Lupu, Mateiu 
•Basarab-i-d-1 Tocilescu a espus c’o vervă 
elocintă modul cum s’au desfășurat eveni
mentele istoriei române moderne pentru 
pregătirea dilei memorabile de 24 Ianua
rie 1859, data ființei politice a României, 
îmbinând cu festivitatea de adi și a XI 
aniversare a „Ligei culturale române", 
d-1 Tocilescu face un apel călduros pen

♦
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tru sprijinirea acestei instituțiunT națio
nale. Publicul a făcut ovațiuni distinsului 
conferențiar.

Procesul Slovacilor. Din JBesztercze- 
bânya se scrie: Senatul penal dela tribu
nalul de aici a pertractat procesul crimi
nal al „panslavistului" Skultety. Pertrac
tarea de acum formeză al treilea act al 
procesului de pressă, în care redactorul 
lui „Narodnie Novinyi" Ambrosie Pietor 
a fost osîndit la temniță pentru „agitare". 
La eșirea lui din închisdre Pietor fu sa
lutat și preamărit între alții și de Iosef 
Skultety, funcționar la banca „Tatra" din 
Turoț-St.-Mărtin. Acesta acusase pe câți
va martori de deposițiuni false, însă cer
cetarea, se dice, că ar fi dovedit netemei
nicia acusării, din care causă Skultety fu 
tras pe banca acusaților învinuit de ca
lomnie. El fu pedepsit cu 1 lună arest și 
suportarea tuturor cheltuelilor procesului. 
Condamnatul a apelat.

Sociatatea acad. soc. lit. „România 
Jună1* învită la petrecerea cu dans aran- 
giată în folosul alumneului societății în 
22 Februarie 1902 în Hotel Continental 
II Taborstrasse 4. Toiletă de bal. Bilet de 
dame 5 cor., bilet de domni 6 cor. Bilete 
se pot procura în 21 și 25 Februarie: 
„Grand Hotel".

Procesul Mărgăuanilor s’a termi
nat Sâmbătă, după o desbatere de 4 dile, 
cu achitarea tuturor inculpaților. D-l ad
vocat Dr. Isacu într’o splendidă pledoarie 
a arătat, că nu esistă absolut nici o do
vadă contra inculpaților, er pe declarația 
criminalului Pane Onuț, condamnat pen
tru omor, jurații nu pot să dea un ver
dict afirmativ. — Astfel s’a terminat acest 
proces, care a desvălit un colțișor de pe 
apucăturile unor domni dela administra
ție, cari socotesc, ca șicanând pe blândul 
popor român, vor contribui la „disciplina
rea lui".

Avis cetitorilor „Gazetei" (lilnice. 
Printr’o întâmplare regretabilă, o parte din 
•ediția foiei nostre cu data de adi, Sâmbătă, 
s’a espedat având în frunte tot numărul 
și data de Vineri (Nr. 20: Vineri 25 Ianua
rie/7 Februarie.... în loc de Nr. 21, Sâm
bătă 26 Ianuarie18 Februarie')-, numai pe 
paginile 2, 3, 4 e însemnat corect Nr. 21. 
Rugăm pe acei domni abonați, cari au pri
mit acest număr greșit datat și vor se păs
treze „Gazeta“ pentru colecție, a ne însci- 
ința printr’o cartă de corespondență, ca se 
le trimitem numerul din cestiune au data 
în tipar corectată. — Red. „Gaz. Trans."

Stările în Torontal. „Bud. Hirl." în 
numărul seu de Joi aduce resultatul ofi- 
•cial al investigării comisarului Kaffka în 
corn. Torontal, în virtutea căreia s’au or
donat 41 cercetări disciplinare. „Bud. Hirl.“ 
■condamnă aspru sistemul de pănă acum 
.al administrației în Torontal. E caracte
ristic, ce spune despre intervenirile în 
favorul celor disciplinați. Fișpanul și de
putății au intervenit personal și în scris 
,pe lângă ministrul Szell să înceteze cu 
.disciplinările în interesul liberalismului, 
căci de nu, e pericol, că prind putere 
Sârbii, Românii și Germanii ca naționali
tăți, pe cari sistemul de pănă acumareu- 
,șit să-i — strivescă.

TurbnrărI la înmormântarea lui 
jianceif. Din Sofia se scrie cu data de 7 
Februarie.- Adi. s’a făcut înmormântarea 
ministrului Kanceff. în decursul înmor
mântării s'au produs tulburări. Când cor
tegiul funebru trecea pe lângă casa frați
lor Ivanov, au isbucnit nisce violente al
tercații între Macedonenii adunați în acest 
loc. S’au schimbat lovituri cu pumnalul și 
s’au tras focuri de revolvere. In mulțime 
s’a produs o mare panică. Caii dela fur- 
gon s’au speriat și cosciugul ministrului 
era cât pe ce să cadă jos. Cavasii con
sulatelor și-au încărcat revolverele, pentru 
a apăra pe representanții puterilor străine. 
Poliția a împrăsciat cu mare greutate pe 
Macedoneni. In cimitir ministrul-președinte 
Daneff a pronunțat un discurs.

Anunț funebrul. Din incidentul mor- 
ții regretatului Nicolae Cristea a dat un 
anunț funebral și „Reuniunea sodalilor 
iromâni din Sibiiu", al cărei întemeietor, 

prim president și president onorar a fost 
răposatul.

Telefonul din Brașov. Direcția de 
poștă și telegraf din Clușiîî ne comunică, 
că începând cu diua de 10 Februarie, dela 
stațiunea telefonică din Brașov publicul 
va pute vorbi nu numai cu personele află- 
tore în orașele din Ungaria, ci va pute 
comunicași cu orașele din Austria-de-jos.

în scopul răscumpărării felicitări
lor de Anul nou au mai contribuit ulte
rior pentru Casa Națională: Escelenția Sa 
D-l Dr. Victor Mihalyi, metropolit, Blașiii 
5 cor. și d-l George Truța, paroch, Cosna 
(Bucovina) 4 cor. Totalul incassărilor: 
cor. 959'44.

Patriarchal de Constantinopol a 
lansat o enciclică despre proiectele, ce 
are de supus sinodului, și care ar ave de 
scop strîngerea legăturilor între bisericile 
autocefale ortodoxe, precum și studiarea 
înlocuirei calendarului Iulian, prin cel 
Gregorian.

Mahmud-pașa, cumnatul Sultanului, 
a primit comunicarea, că este condamnat 
la morte. El petrece actualmente la Roma 
și este sigur, că nu va fi estrădât.

Căsătorie. D-șora Silvia Rațiu din 
Bran și d-l Gheorghe Sima din Bucuresci 
căsătoriți.

Logodnă. D-l Emiliu Pop, învățător 
gr.-cat. în Vasad (comit. Bihor) s’a logo
dit cu d-șora Emilia Regina Hutterer în 
Șomcuta-mare.

Reversalul cantorului. Cantorul 
ev. ref. din Mezo-Gsâth, loan Csatăry s’a 
căsătorit cu o fată catolică și cu ocasia 
acesta a dat un reversal, conform căruia 
toți copiii ce se vor nasce din acestă că- 
sutorie, vor fi botezați în religiunea cato
lică. Consiliul disciplinar al bisericei re
formate, districtul de dincoce de Tisa, 
ocupându-se de reversalul lui Csatăry, a 
hotărît să fie destituit și pe viitor să nu 
mai potă fi numit nicăiri cantor.

„Capitala maghiară și limba 
germană“.

Sub acest titlu publică diarul „E—k“ 
următorea erupțiune „patriotică" : adre
sată deputatului Nessi P.:

„Stimate d-le deputat! De două-deci 
de ani încoce în fie-care an visitez capi
tala Ungariei. In Pesta tot mă mai pot 
ajuta cu limba maghiară, der în Buda nu 
mă pot folosi de ea de loc.

La 1882 am fost pentru prima-oră 
în castelul regal din Buda. Din banda de 
lachei, ce umbla gură cască pe acolo, nici 
unul nu scia unguresce.

La 1896 am visitat din nou reședința 
regelui maghiar. Nici acuma nu înțelegea 
nimeni din personalul intern de serviciu 
o iotă unguresce. Inscripțiile tdte, mi-e 
rușine să spun, erau nemțesc!.

In Buda, ori încotro mă învîrtiam, 
vorbă ungurescă nu audiam/copiii, ce se 
jucau pe strădi vorbiau nemțesce cu dia
lect șvăbesc. In prăvălii ucenicii, calfele, 
șefii tot nemțesce. Chelnerii prin restau
rante numai nemțesce. Chiar și în minis- 
teriul de finance am petrecut cu atențiune 
lucrurile timp de dece ani și am constatat 
cu durere, că limba dominantă de conver
sație era cea germană.

Cu deprinderea înrădăcinată a beam- 
terilor bătrâni și cu maghiarofobia lachei
lor aduși din Viena, tot m’am împăcat, 
cum m’am împăcat.

Der mult mă supăra, că copiii șvabi, 
ce se jucau pe stradă și cari la 1882 
nu sciau unguresce, nu scieau nici la 
1891 !

De multe-ori mă gândiam, că atunci 
la ce le folosesce școla? Dor în școla din 
Kolozs-Alagut copiii valachi într’un an 
doi învață perfect unguresce. In partea 
aceea a comunei bucovinene Cârlibaba, 
care aparține Ungariei și care a fost bo
tezată pe numele Lajosfalva, un ’tînăr și 
entusiast învățător de stat, care este forte 
prost retribuit, cu numele Vajda, în timp 

de câțî-va ani a învățat pe copiii streini 
unguresce, așa că la 1890, când am trecut 
în Bucovina, m’au primit cu salutări și cu 
vorbă maghiară.

înainte cu câți-va ani întrebam în 
Buda după locuința lui Fadrusz. Ei bine, 
bătrâni și tineri îmi dădeau îndreptările 
pe limba nemțescă. Acest păcat al capi
talei diarul „B. H." l’a retăcut, și a des
chis colonele pentru aceia, cari spuneau, 
că capitala e cu desăvîrșire maghiarisată și 
a refusat articolele acelora, cari voiau se 
dovedescă contrarul.

Dela pactul cu Austria au trecut 35 
ani. De atunci au eșit din șcdlele primare 
9 rânduri de copii. Aceia, cari la 1897 
umblau la școla primară, adi au nepoți, cari 
frequenteză aceleași școle. De ce n’au în
vățat Șvabii în timp de 35 ani unguresce, 
la întrebarea acesta încă nimeni nu s’a 
încercat să dea răspuns.

D-ta, d-le deputat, ești primul, care 
ai pătruns la rădăcina răului și ceri ca să 
se lecuescă cu o doftorie practică boia 
cea mare a iniinei' maghiare, care face să 
sufere capitala țării, prin eliminarea lim- 
bei germane.

Te felicităm pentru interpelația, ce 
ai adresat’o ministrului instrucțiunei pu
blice relativ la eliminarea limbei germane. 
Nisuințele nobile ale d-tale să fie încoro
nate cu succes".

*
Rândurile acestea le-a adresat „un 

privitor" cătră deputatul Nessi Păi, care 
făcu în dietă interpelația referitore la eli
minarea limbei germane din școlele pri
mare din Budapesta. I-au apucat năbădăile 
pe șoviniști.

Din jurul Bistriței.
(Adunare mare grănițărescă. — Concluse 

teribile. — O necuviință.)
— 6 Faur 1902.

Onorate d-le Redactor 1 Adunare mare, 
de tot mare adunare și încă „grăniță
rescă" a fost convocată dilele trecute, 
Marți 4 1. c. în cetatea Bistriței.

Invitări multe cu duiumul și încă „sub 
cel mai strict secret", — astfel că și pan
durii dela protojudele din Năsăud sciau de 
acesta, — s’au trimis pe la Bistriță, Nă
săud și satele din fostul district al Năsău- 
dului, er acesta numai la „bărbați vred
nici" și „aleși" ai neamului nostru, la omeni 
„consumați în ale „politicei înalte" și 
numai la „grănițeri probați", pentru-ca 
causa gingașă a fondurilor școlare dis
trictuale dela Năsăud, și anume : alegerea 
de director gimnasial, ce de present 
preocupă spiritele pe la noi, să se întâm
ple cât mai curând și mai în conformitate 
cu dorințele și aspirațiunile adevăraților 
grănițeri.

Fost’au chemați Ia acea mare adu
nare „națională grănițărescă": protopopi 
fără deosebire de confesiune, preoți multi 
au fost chemați, pănă. și popa, vrednicul 
popă dela Parva încă a fost poftit, majori 
dela honvedi încă au fost chemați, pănă 
și canceliști dela judecătorii, pentru-ca 
acolo în marea și veritabila adunare gră
nițărescă să se împintineze și infulice care 
de care mai tare întru a striga: că dispo- 
sițiunile ministrului să nu fie știrbite. întru 
nimica, ori doră „să se hazardeze".... ceva, 
pentru-ca nu cum-va Gheție, faimosul Ghe- 
ție, acesta nenorocită creatură a lui Cio
can, să se răsgândescă cumva a părăsi 
postul de director gimnasial, pe care-1 ocu
pă de ani îndelungați, sfruntând prin acesta 
și disposițiunile statutare ale fondului și 
principiul fundamental, pe care se baseză 
întregă administrațiunea fondurilor, der și 
bunacuviința și morala chiar.

Mulți, și „chemați" și „aleși", toți au 
fost de față și au răspuns la apel și toți 
au căutat a-se pronunța în acesta într’ade- 
văr gingașă și vitală cestiune grănițărescă, 
— singur numai învățătorimea conf. gr. cat. 
din district și de pe la școlele susți
nute din fondurile centrali scolastice dis
trictuale, numai acesta, die, a fost total 
desconsiderată și formal pălmuită prin fap
tul, că • nici un învățător, der nici unul, 

n’a fost găsit vrednic a fi invitat să ia 
parte la adunare, ca representant al dăscă- 
limei din district și vicariat.

Și cașul acesta e destul de trist și re
gretabil, ca și cel dela Sângeorgiul-ro- 
mân, când, cu ocasiunea alegerilor pentru 
congregațiune, dăscălimea a fost total des- 
prețuită, astfel încât spre scandalisarea po
porului și a străinilor chiar, s’au presentat 
în luptă două liste: una „lista popâscă" 
și alta „lista dăscălescă", triumfând... [cea 
dintâiu, față de acesta din urmă cu 17 vo
turi. Aceste momente, — întâmplate dela 
mdrtea regretatului vicariu Dr. Ioan Pop, 
— sunt semnificative, ele caracteriseză în 
de-ajuns situațiunea tristă în care ne gă
sim și care trebue să pună pe gânduri nu 
numai dăscălimea, doritore de progres și 
cultură, ci pe ori-ce om cinstit și Român 
vrednic, care ține cu drag la biserică și- 
școla sa, precum și la interesele mari ale 
poporului.

Și cașul acesta e cu atât mai trist și 
mai condamnabil, cu cât, cu premeditare 
chiar să lucră la un fel de separatism și 
scisiune între preoțime și învățătorime, fac
tori de căpetenie și conducători naturali 
ai poporului, la un fel de ruptură în rân
durile luptătorilor cinstiți, la un fel de de
gradare și morală și materială a dăscă- 
limei.

Biată dăscălime ! Gât de bună și vred
nică ești tu de a merge în delegațiuni pe 
la Vlădicie, de a face vicarăși, și cum te 
șciu folosi toți aceia, cari vîneză după 
glorii și măriri deșerte, de multe-ori în 
contul, și pe spinarea ta, — er acuma..., 
acuma cât ești de desconsiderată, de des- 
prețuită!! Vasile Nașcu, fericitule dascăl, 
care ai creat fondurile năsăudene grăniță- 
resci, mergând pe la Viena la împăratul, 
flămândînd săptămâni întregi în capitala 
monarchiei, pentru-ca să câștigi drepturi 
fiiilor de grănițeri, ai tresări în mormân- 
tu-ți sciind, că numele de „dascăl" este 
amintit de aceia cu orore și dispreț!

Omul trăind învață mereu, er învă
țătorimea s’a ales și de aicea cu o învă
țătură, der și cu o decepție și desilusiune 
mai mult!

Un grănițer.

JLiteratură.
„Cartea Durerii* de Emil Bougaud, 

tradusă din originalul francos de Iacob 
Nicolescu, editura lui Dr. E. Dâianu. Tipo
grafia lui Heinrich Uhrmann din Timișora 
1895. O cărticică de mângăere sufletescă, 
care costă legată 3 corone plus 10 bani 
porto. Se. află de vîndare la Tipografia 
„4. Ulureșianu*.

, ALBINA11 institut ie credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor în luna iul Ian. 1902.
Intrate-.

Numărar cu 1 Ian. 1902 . cor. 38,046-66
Depuneri spre fructificare n 278,674-43
Cambii rescumpărate n 250,711-28
Conturi curente . . . . n 61,582-15
împrumuturi pe efecte și

alte împrumuturi . . . n 35,599-30
Monetă............................. 7J 5,199-71
Comisiunl, oupone și efecte 50,064-13
Bftm-I................................. 26,433-72
Interese și provisiunl . . 20,541-15
Diverse ........................ . 34,733-29

cor. 801,585-8;$
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare . cor. 218,045-40
Cambii escomptate . . . 287,454- —
Oonto curent ................... n 58,248-95
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi................... n 38,3-24 —
Monetă............................ n 5,394-62
Comisiunl, oupone și efecte n 52.5 >8--
Interese și provisiunl . . 7) 499-95
Soese și salare . . . . n 5,998-38
Ei h o oi • • • • • • • n 47.680 71
Diverse............................. n 69,742 3s
Numărar cu 31 Iau. 1902 n 17,689-43

oor. 801,585-82

N. P. Petrescu m. p. C. Aiser m. p.
dirigent. coasar.

losif Oncioiil m, P
con'abil

Proprietar: Dr Aurel .ftlureșiauu.
Redactor responsabil: Traian II. Pop.
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Cursul pieței Brașov.
din 6 Feb. 1902

Bursa fie mărfuri din Budapesta,.

Semințe
Cuali- 
tatea 
per 

Hect.

Prețul per
100 chilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.25 9.40
Grâu dela Tisa .... 80 '.20 9-35
Grâu de Pesta . . • . 80 9.20 9.35
Grâu de Alba regală . . 80 .— .—
Grâu de Bâcska .... 80 — .—
Grâu unguresc de nord . bO .— J—
Grâu româneșc .... 80 — -

Cuali-
Semințe vechi Soiul

tatea Prețul per
ori noue per 

Heet. 10C chilograrae

dela pănă la
Sâcara . . .0- 72 7.85 7.90
Orz . . nutreț. . HO- 62 7.70 7.80
Orz. . . de rachiu 62- 64 6.10 6.20
Orz. . . de bere . 64- -66 5.75 6.—
Ovâs . . 
Cucuruz . bunățen . 75 ,__ —•
Cucuruz . alt soiu . 73
Cucuruz .
Hirișcă

n n
4.50 5.90

Producte div. Soiu 1 C u reni

dela pănă
Săm. de trifoio Luțernă ungur. 0 4b.— 50.—

„ transilvană i 42.— 46.—
1) „ bănățână 45.— 49.—

„ roșiă — .— —.—
Ulei cLe rapiță rafinat duplu . 0H — —.—
Ulei de in . »i —.— —
Unsdre de porc dela Pesta 0 52.50 53.50

» n dela țâră . fti — —.—
Slănină . . . sventată . 42.- - 42 50
Prune .... din Bosnia o

n n —.— —.—
Lictar .... Slavon și Serbia rl —,— —.—

din Serbia în s. H 17.25 17.50
Nuci . . . • slavon nou Pi

H
—.—

Gogoși. . . • sârbesc — —
n din Ungaria d —.—

Miere .... ungurești. e —,— —.—
sei-bescl . h

fii —.— —.—
Cc'iă . . . brut . . r* —.— —.—
•Spirt .... Drojdiuțe de s.

Din 10 Februarie n. 1902.
Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.80 n 18.84
Napoleond’orI, n 19.- Ti 19.04
Galbeni „ 11.34 Ti 11.40
Ruble Rttsescl „ 127.- Ti 128.—
Mărci germane „ 58.50 r> —.—
Lire turcescl 10.72 j) —,—
Scris.fonc. Albina 5°/0 100.— 101.-

Abonamente
la

„Gazeta Transilvaniei" 
se pot face ori și când, pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

Nr. 9746-1901.

Publicațiune ulterioră.
Deăre ce încă mulțî dintre sol- 

venții de dare nu ș’au înaintat c6- 
lele de fassiune pentru măsurarea 
dării de cl. III pe anii 1902, 1903 
și 1904; colele de fasiune pentru 
darea de cl. IV pe anul 1902 și a ce
lor pentru darea de interese după 
capitale și rente, d » aceea prin 
acesta se provocă toți acei solvenți 
de dare cari nu ș’au înaintat cdlele 
de fasiune sus amintite să și-le în
ainteze la subscrisul oficiu de dare 
orășenesc pănă la 13 Februarie a. c. 

| cu atât mai vertos, căci la din con

tră, colele de fasiune neînaint.ate, 
se vor pregăti pe spesele părților 
negligente.

Brașov. 5 Februarie 1902.
(408,2—3) Oficiul de dare orășanesc.

xxxxxxxxxxxxxxxx 
oștite de miel

1

—===== pe gratai* 
se capelă tot-deauna

în Restaurantul „Gaura dulce."
1—3.(410)

I xxxxxxxxxxxxxxxx

Bursa de Bucuresci
din 5 Feb 1902.

Valori x D
o

bâ
nd

ă Scad, 
cu p.

Cu 
bani 
gata

Renta amortisabilă....................... 67o Apr.-Oct 96.—
„ „ Impr. 1892 . . . 5 „ lan.-Inl. 94 74
„ „ din 1893 . . . 5n n n 94?/4
„ „ 1894 into. 6 inii. 5 » Apr.-Oct. —.—
„ „ Impr. de 32'/, mii. 4 „ lan.-Iul. 91.‘fi
„ „ Impr. de 50 mii. . 4 „ J1 11 82.1/4
„ „ Impr. de 2>4 in. 1890 4 „ n n 83 ’/,

„ Impr. de 45 m. 1891 4„ n n 82.3/(
„ „ Im. de 120 mii. 1894 4 „ 83.7,
„ „ Impr de 90 mi). 1896 4 „ 83.‘/?

Oblig, de Stat (Conv ru-ale) 8 „ Mai-Nov. 83.‘/4
,, Casei Pensiunilor fr. 300 10 h n
„ comunei Bucuresci 18-3 5'7o lan.-Iul. —.—
„ „ „ din 1H84 5 n Mai-Nov” ,, „ din 188. 0 n IUB.-Dec. —.—
” ” „ din 1890 Mai-Nov. —

8crisurl ionciare rurale • • ■ b n lan.-Inl. 8!-.‘/4
8cris. fonciare rurale din 18! 0 95.’/,

„ „ urbane Bucuresc b „ ti n 82.1/.
„ n „ L*

Oblig. Soc. de basalt artificiali
5„
6 ,,

n h 
n r

c-t 
«r

■r* a» 
co t?-

V. N.
Banca Rom. uit. div. fr. 12 81 500 150 v.
Banca Națion. uit. iv. 8-fi—
Banca agricolă..................................

500 înt-. v. —;—

500 150 v. 2'00
Dacia România uit. div. Ho lei 200 înt.r. v. 278.—
Naționala de asig. uit. div. lei 43 2 0 176.-
Soc. bazalt artif. uit., div. lei 30 240 110.-
Soc. rom. de constr. uit. div. 15 1. 250 410.—
Soc. rom. de hârtie nit.------- 1<M —. -

_Pjitpa" Soc. de asig. uit. 4 iu 100 » H
Scc. rom. de perrol L em. u. d. 0 ■200 —

.. „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —.—
Soc. de fur. militare u. d. 60 1. 300 —,—

^Bistrița*1 soc. p. f. hârtii U0 1 1000 51 11
Sociat. p. constr de Tramaxs 200 —.—
20 franci aur.................................. — —,—

Fabricile Unite de gazbse. . . 12 * h

„LIP0VANA“, institut ie credit și economii ÎH LijOVa,

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „LIPOVANA", societate pe actil, se învită la a 

VIII-a adunare generală ordinară, 
ce se va țină în 20 Februarie st. n. 1902, la 10 6 re a. in în localul institutului, opidul Lipova.

O"biectele de ^extreioteire:
1. Raportul direcțiunei i e anual al optulea de gestiune
2 Raportul comitetului de supraveghiare.
3. Deciderea, respective aprobarea bilanțului pe 1901; darea absolutorului direcțiunei și 

a comitetului de supraveghere (§ 26 din statute).
4. Deciderea asupra întrebuințărei profitului curat și fîcsarea dividendelor pe 1901. (§

26 și 46 din statute.)
5. Pertractarea eventualelor propuneri (§ 26 litera g din statute).
6. Alegerea a 3 membri în direcțiune.

Domnii acționari, cari voesc a participa la adunarea generală, în conformitate cu § 16 din statute se 
aviseză a depune la cassa institutulni acțiilo, înainte de deschiderea adunărei generale.

Lipova, în 23 Ianuarie 1902. Ales Mocsonyi, m. p.
prețe linte.

Contul Bilanțului.
5

ACT I V : Corbne f. PASIV: Corone f.

Cassa în numărar . 7738 06 Capital ............................. • • • 100000
Escompt .... 654355 10 Fond de rezervă.................... 37277 16
Credite personale . 32418 — Fond de pensiune.................... 2468 —
Credite cambiale cu acoperire hipotec. 74509 98 Depuneri.................................. 472659 35
împrumut hipotecar. 29219 — Reescompt............................. 181260 —
Lombard .... 9748 50 Dividende pe 1899 .... 32.—
Efecte.................... 2863 — „ „ 1900 .... 128.— 160 —
Mobiliar .... . . cor. 1008 — Interese transitore................... 6851 09

amortisare . . . • • n 108 — 900 — Diverse conturi creditbre • • . 1012 32
Griro-Corito 692 33 Profit curat ............................. 20002 16
Cont-Curent . 2517 29
Diverse conturi debitbre . . 6728 82

821690 08 821690 08

Fiofit si Feideii
*9Scompturi:

Banca nat. a Rom. 7% Paris .... 37n
Avansuri pe efecte 8 „ P fersburg . .
Banca agricolă 1 Berlin .... 4°/o
Londra .... Belgia ....
Viena............................ 4- Elveția .... b’/o

Carsnl losurilor private
din 5 Feb 1902.

cump. vinde

Basilica......................................... 18 50 19 50
Credit- ........................................ 402.— 406.-
Clary 40 ti. m.............................. K'.y.- 167.-
Navig. pe Dunăre....................... — —
Insbruck .................................. «5.-- 89.-
Krakau ........................................ 74.- 77 —
Laibach........................................ 70.— 78.-
Buda............................................. - .— —
Pa!fiy............................................. 19 — 196.—
Crucea -oșie austriacă . . 177. 181.—

» » uns....................... 53.— O. —
„ „ ital........................ 30.- 31.-

Rudo f ........ 97.— 1(0
Salm............................................. 250 — 238 —
Salzburg......................................... .— —
St. Gei.ois ...... 2.0- 282 -
Stanisjau ............................ — —
Tnentme l’/J'fi 100 m. c. . 405, 0 407.50

4"' 50 . . H9._ 41.—
Waldstein.................................. 5\— 5>.—

„ de 10 franci . . . . 23.50 25.50
Banca h. ung. 4% .... —

Lipova, 31 Decemvrie 1901.
Voicu Hamsea m. p. loan Dejenarh m. p.

director esectitiv. priu»-eontabil.

E Ș I T E: Corbne f. î N T R A T E: Corone f.

Interese de depuneri . cor. 22484.70 
r „ reescompt . „ 13320 79
„ „ cont curent. „ 118.25 35923

2160
6996

933

8852
108

20002

74
49
90

23

6

Interese: de escompt • . . 59663.28
„ de credite personale . 3332.05
„ „ „ cambiale cu

acoperire hipotecară 5641.41 
r de împrumut hipotecar 2498 17 
„ de lombard . . . . 611 50 
„ de efecte................... 145.— 71891

3085
41
11

Spese.....................................................
Salare, chirie, diverse.............................
Maree de presență..................................
Contribuțiune directă . . . 6603 76
10% dare după inter la depuneri 2248.47 Provis'unf.................................................
Amortisare din mobiliar........................

Profit curat .......................................
74976 52 74976 52

! mGazeta Transilvaniei” 
cu numerul a 10 fii. se vinde 

la Eremias Nepoții.

XDizeoțivLxiea:
1. Cimponeriu m. p., Dr. G. Povescti m. p , V. Dehelean m. p , P, Papp m. p., A. Ciugudean m. p., I. Crișan m. p-

Confrontân lu-se cu căițile principale și ausiliare le-am aflat esacte.
Lipova, 23 Ianuarie 1902.

C o ni i te t ii i de s u p r a v e g li i a r e s
Teodor Ceonlea m. p., Teodor Cosma m. p.t Ștefan Llordoșiu m. p., Vasilie Boyoiu rn. p., Terențiu Petroviciu m. p~

președinte.

Tipogiafia A. Mureșiauu, Brașov.


