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ANUL LXV.

„gazeta* iese în tone i|l.
Ahemente pentru Anstro-Ungaria: 
Pe un an 24 cor., pe șise Iun!

12 oor., pe trei luni 6 oor. 
N-rii de Duminecă 2 fl, pe an.

Pentru Komânla si străinătate: 
Pe un an 40 franci, pe ș6se 
luni 20 fr., pe troi luni 10 fr.

N-rii de IhwimecS 8 franol.
8e prenumără la tdto ofi- 

ciele poștale din întru și din 
afară și la d-nii colectori.

Âoonameainl pentru Brașov
Admmuitrațtwita, Piața nare. 

Târgul Inului Nr. B0, ociuju 
I.: fe un an 20 oor.. pe șâse 
luni 10 oor., pe troi luni 5 oor. 
Cu dusul în casa : Pe un an 
24 oor., po 6 luni 12 o., pe trei 
luni 6 corone. — Un exemplar 
10 bani. — Atât abonamentele 
cat și insortiunile sunt a so 
plăti înainte.

Brașov, Lunl-Marți 5 (18) Februarie.

S’au avansat prea tare.
încep se vadă „patrioții11, că în 

afacerea contelui loan Zichy, care 
era se însoțâscă pe moștenitorul tro
nului la Petersburg, s’au avansat 
ceva prea mult. Cu deosebire guver
namentalii din diApta au început 
se-șî modereze limbagiul, de care 
s’au folosit ;.prin c|iarele lor la în
ceput.

Se prea aprinseseră în mâhnirea, 
ce i-a cuprins, vecjend, că era p’aci 
s’ajungă a fi representafl la curtea 
Țarului de căpetenia partidei adver
sare poporale! De nu sărea Coloman 
Szell se remonstreze la monarch în 
contra alegerei contelui I. Zichy, 
acesta ar fi însoțit pe archiduce la 
Petersburg, și cine scie decă acesta 
nu ar fi însemnat Inaugurarea unui 
period reacționar în Ungaria, care 
trebuia se aducă cu sine căderea sis
temului actual liberal ?

Vecțurăm cu ce îndrăsnelă gu
vernamentalul „Pester Lloyd" își dă
duse espresiune sentimentelor sale 
în acbstă afacere, și cu câtă sfidare 
se credea chiămat a critica proce- 
derea archiducelui Francisc Ferdi
nand. Curând înse șî-a moderat to
nul foia evreo-maghiară și a aflat de 
bine a face critică „patosului tra
gic1, ce l’a desfășurat kossuthistul 
Komjathy în interpelarea sa, găsind 
că „indignarea11 acestuia față cu 
moștenitorul tronului n’a fost toc
mai la loc. In fond acel deputat 
n’a vorbit înse cu nimic mai puțin 
ofensator, decât a scris „P. Lloyd11 
cu-o cți mai înainte.

Cine mai ține semă înse de 
astfel de lucruri, când este în peri- 
cul stăpânirea acelei elice, care dis
pune aȚi de destinele țârii ?

De câțî-va ani, de când cu le
gile bisericesci-politice puterea aces
tei elice s’a mai estins prin înțele
gerea cu kossuthiștii. Așa susține 
cel puțin organul partidului popo
ral, căutând a dovedi, cu discursul 
lui Szell în mână, că și în afacerea 
loan Zichy s’a manifestat trăsătura 
de unire dintre liberalii unguri și par
tidul kossuthist.

Komjathy a întrebuințat în a de
ver un limbagiu ofensător și provo- 
cător față cu moștenitorul tronului 
și cu casa domnită re, și totuși mi- 
nistru-președinte Szell nu l’a mai 
slăbit din „amicul meu iubit11, și în 
principiu s’a declarat solidar cu el. 
Acesta a și îndemnat pe organul 
lui Banffy se declare — firesce nu 
fără ore-care sarcasm răutăcios — 
că Szell a învins „Camarilla11 în afa
cerea, despre care e vorba.

S’a dat cea mai mare publici
tate discursului celui lung, prin care 
ministru-președinte șî-a motivat in- 
tervențiunea spre a zădărnicii ca 
contele 1. Zichy se însoțescă pe ar
chiduce. In punctul cel mai de că
petenie înse a remas neclară și ne
lămurită procederea sa.

De ce numitului magnat nu i-ar 
fi fost permis a merge cu moșteni
torul, după-ce călătoria acestuia, cum 
asigură Szell, n’a avut caracter po
litic ? I

Ministru-președinte s’a provocat 
la usul constituțional din Anglia. 
— unde se obseră strict regula 
ca domnitorul și moștenitorul tronu
lui să fîă încunjurat la tote ocasiu- 
nile de bărbați aparținători partidei 
dela cârmă.

Bine a cjis însă o foie oposițio- 
nală, că în Anglia situațiunea e cu 
totul alta. Acolo se alterneză la câte 
șepte ani cele două partide de gu- 
vernament din țeră, cea conserva- 
tăre și cea liberală.

In Ungaria însă numai un sin
gur partid stăpânesce neîntrerupt și 
pe veciă. Acesta este partidul libe
ral, care dela 1867 încăce stă în 
fruntea trebilor statului, și numai în 
vre-o două rânduri s’a mărit și în
tărit pian fusiune, a rămas însă în 
fond unul și același.

Cu ce drept, în asemeni împre
jurări se mai pote pretinde în Un
garia. ca monopulul partidei dela pu
tere să se estindă chiar și asupra 
actelor, ce n’au caracter pronunțat 
politic ?

Convenție cu România. Diarele 
unguresc! aduc scirea, că ambasadorul 
austro-ungar din Bucuresci contele Palla- 
vicini a adresat o notă guvernului român 
în care îl învită să se declare: decă Ro
mânia e aplecată a menține și pe mai 
departe convenția comercială esistentă cu 
Anstro-Ungaria. Nota accentueză tot-odată, 
că întru cât România n’ar abdice conven
ția pănă la 31 Decemvrie 1902, ea se con
sideră de valabilă pănă la 1904. fără a-se 
mai face o nouă învoială.

Congresul pentru autonomia 
catolică își reîncepe adi, 17 Febr. n., șe
dințele, la ordinea dilei fiind continuarea 
desbaterei pe paragraf! a proiectului co- 
misiunei de 27. — Sâmbătă s’a ținut în 
palatul primațial din Buda o conferență a 
episcopilor. în care s’a discutat asupra 
modificărilor, pe cari episcopii vor se le 
realiseze în basa principiilor depuse în 
memorandul lor. La conferență a luat 
parte de astă-dată și episcopul rutân 
Vălyi din Eperjes. Conferență s’a con
tinuat și erî.

Congresul bisericei serbesci. Se 
anunță oficios, că ministru-președinte Szell 
n’a făcut pănă acuma propunere monar- 
chului privitor la convocarea congresu
lui bisericei serbesci. Lucrurile sunt în 
pregătire, asupra afacerei convocării înse 
nu s’a luat nici o decisiune.

Din Budapesta ni-se comunică, că 
vicarul V. Mangra dela Oradea-mare pe
trece de aprope o săptămână în capitala 
ungară, unde a bătut pe la ușile aprope 
a tuturor deputaților mai de semă fără 
deosebire de partid. Joia trecută, fiind di 
de audiențe generale la palatul din Buda, 
vicarul s’a presentat și la Majestatea Sa. 
Vineri în 14 1. c. a fost primit de minis
tru-președinte Szell.

Se crede, că colindările acestea ale 
vicarului Mangra pe la „locurile compe
tente" stau în strînsă legătură cu boia 
episcopului Goldiș, despre care medicii ar 
susțină, că e seriosă și gravă, și că Man
gra umblă se se recomande Ungurilor și 

în deosebi guvernului. Alții, între car! la 
primul loc câte-va gazete unguresc!, pre
tind a sci, că amintitul vicar ar fi mers 
la Budapesta în. ore-care „misiune poli
tică", a stabili o înțelegere cu guvernul. 
Cine l’a trimis și cine l’a împuternicit 
pentru așa ceva, însă nimeni nu scie 
spune.

„Alkotmâny11 dela 15 1. c. raporteză, 
că audiența vicarului gr. or. român din 
Oradea-mare V. Mangra la ministru pre
ședinte a fost de durată mai lungă și 
crede, că „deore-ce odinidră Mangra a fă
cut parte dintre ultraiștii din Arad, Szell 
Kalman a discutat cu densul de astă-dată 
afacerea unui anumit pact.'1

Față cu comentariile de felul acesta 
oficiosul „Magyar Nemzet" scrie, că „cu 
ocasiunea audienței lui Mangra la minis
tru-președinte a fost vorbă de politică nu
mai întru cât vicarul episcopesc a făcut 
declarațiunl patriotice".

Din dieta ungară.
Dieta continuă desbaterea budgetară. 

In ultimele ședințe s’a ciocnit strașnic ele
mentul agrar cu cel mercantil și s’a făcut 
multă vorbă despre situația economică a 
Ungariei, icl-colo s’a criticat și administra
ția politică.

In ședința dela 15 Februarie Boncza 
M. cere ca dieta se se ocupe cât se pote 
mai puțin cu naționalitățile, fiind-că în ca
mera ungară nu-i permis ca „statul ma
ghiar11 să fie atacat, seu făcut obiect de 
discusiune. Cere, ca „frasa nenorocită a 
ideii de stat maghiar să fie eliminată din 
terminologia politică, fiind-că statul ma
ghiar nu e o idee, ci o realitate concretă". 
Se ocupă apoi de politica economică, pe 
care o găsesce cât se pote,',de defectuosă.

Polczner pretinde teritoriu vamal au
tonom. — Br. Solymossy se ocupă cu cestiu- 
nile administrative. — Gabanyi cere mă
suri ca pământul să nu potă fi acaparat 
de Germani, Ruși, Englesi seu Jidovi; să 
se rupă odată definitiv cu Austria; se 
se introducă teritorul vamal autonom, 
bancă națională maghiară independentă. 
Pretinde sufragiu universal cu votarea după 
comune; voturile să se adune în lăd!: gu
vernamentalii să voteze cu țidule negre- 
galbene, kossuthiștii cu roșii, poporalii cu 
albe. Cere desarmare generală. De ce 
atâta miliție? De ce la burgul din Viena 
stau de pază 83 soldați, pote ca bătrânul 
menarch să nu dormă? Guvernul se adre
seze tuturor puterilor o notă, ad circulan- 
țtym, în care să refuse de a mai vinde 
cai Englesilor și să se spună în nota 
aceea, că Pretoria va fi mormântul An
gliei. Spune, că un an de serviciu militar e 
de ajuns și soldaților să li-se dea voie a-se 
căsători. In chipul acesta vor spori lumea 
aici acasă, er nu prin streini. Mai spune, 
că răsboie nu vor mai fi, căci n’a creat 
Dumnedeu general, care să pdtă sătura și 
adăpa atâta sumedenie de armată. De aici 
și vine, că Ungaria n’a avut răsboiu dela 
1866încoce. Gabanyi a produs prin espu- 
nerile'sale mare ilaritate. — Patyansky ur- 
giteză reforma administrativă, căci deca 
stările de adi vor mai dăinui, are să ur
meze ruinul politic și economic.

La urmă vorbesce și deputatul țeran- 
secuiu Maklcai Zsigmond. EI vorbesce des
pre patria lui, țera Ardealului {Erdilyor- 
szăg), pe care toți o consideră ca pe o 
vacă de muls; toți o mulg, der nimeni 

nu-i dă de mâncare. Din pricina acâsta 
s’a și îmbolnăvit greu. îngrijitorul acestei 
vaci bolnave e d-1 ministru-președinte. Tot 
mereu se amintesce, că nu se urcă dările. 
Secuiul se sparie de dări, și când e vorba 
de dare, par’că „Z’ar călca nevoia." De 20 
de ani nu s’au urcat dările, der s’au făcut 
altele nouă: dare de pușcă, pădure, mili
ție, dare de câne, de drum de fier, spital 
ș. a., cam 14 soiuri de dări nouă. Celui ce 
merge să plătescă darea i-se pare că-și pierde 
mintea d-1 casier, atât trebue se socotescă. 
Poporul tremură când vede pe primar și 
n’are poftă de mâncare, chiar dâcă n’a 
mâncat de trei dile. Câți-va ani mai îna
inte statul a luat comunelor dreptul de 
cârciumărit. Der nici cel ce a răscumpă
rat acest drept, nici cel-ce l’a vândut, nici 
acela, care a adus legea, n’a sciut ce face, 
întregul Ardeal e pe marginea pustiirei; 
cultura vitelor s’a nimicit, prin legea de 
comasare s’a făcut o crimă strigătdre la 
ceriu și mulți moșieri de câte 5—20 ju- 
găre au ajuns cerșitorl. Nu primesce bud
getul.

Scandalul din „Reiclisrath“.
In diua de 14 Februarie s’au petrecut 

scene forte violente în „Reichsrathulu aus
triac.

Etă pe scurt antecedențele acestor 
scene violente.

Se scie, că în consiliul comunal din 
Viena majoritatea absolută a scaunelor 
este ocupată de antisemiți (130 față cu 
20 liberali jidoviți). Acuma se apropie 
alegerile comunale pentru colegiul III elec
toral.

In vederea acestor alegeri un număr 
însemnat de bancheri și alți milionari ji
dani au adresat mai multor coreligionari 
de ai lor o circulară confidențială, în care 
îi conjură să contribue din gros la fondul 
electoral, pentru-ca la alegerile, ce se 
apropie, să înfrângă cu ajutorul acestor 
bani pe partidul antisemit. Circulara era 
semnată de Auspitz, Bauer, Benedikt, Fri- 
denstein, Klinger, Lobmayer etc.

Primarul Vieneijși deputat în „Reichs- 
rathu, Dr. Lueger, nu se scie prin ce în- 
tîmplare a pus mâna pe un esemplar din 
aceste circulare și a interpelat pe minis
trul de'interne asupra acestor agitațiuni 
nepermise. In motivarea interpelației vor
bind despre semnatarii circularei, a spus 
la adresa lui Lobmayer, că a ajuns cetă- 
țen de ondre al Vienei prin escrocherie.

Deputatul Dr. Gross s’a indignat de 
tonul în care Dr. Lueger și-a ținut inter
pelarea și a întrebat pe președinte, că ce 
are de gând să facă; ca să nu se mai per
mită insultarea unor onorabile persone în 
plin parlament? Președintele a răspuns, că 
regulamentul „Reichsrath“-ului nu are dis- 
posiții în privința acesta.

Atunci Dr. Lueger luând cuvântul a 
răspuns, că susține fie-care cuvânt al in
terpelației și e în stare să dovedescă cu 
acte, că Lobmayer și-a câștigat cetățenia 
de ondre a Vienei prin escrocherii.

Deputatul Wrăbetz întrerupând pe 
Lueger, striga: Acesta ai s’o dovedesc! în 
fața justiției, d-ta, calomniator ordinar. 
Să-ți fie rușine!

Dr. iMeger (jice, că în acestă cameră 
s’au adus interpelații, prin cari s’a insul
tat fie-care naționalitate, religiunea, dinas
tia, împăratul, cu un cuvânt tot, der Dr. 
Gross nici-odată nu s’a simțit îndemnat a 

publiqH.ro


Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 27.—1902.

protesta. Numai acuma, fiind-că e vorba 
de un jidov, vine și protesteză. Dăcă aveți 
curagiul, să cereți desbaterea asupra răs
punsului la interpelație, noi vă vom dovedi 
cu acte cele afirmate.

Deputatul Dr. Vogler face propune
rea în acest sens și se primesce.

Desbaterea cerută a venit la ordinea 
dilei în diua de 14 Februarie, când s’au 
schimbat vorbe forte grele între deputății 
antisemiți și liberali-jidovi.

Publicăm câte-va espresiuni din nu
mita desbatere, ca să se vadă, cât de iri
tate erau spiritele:

Schuhmayer (socialist): Primarul Vie- 
nei a semnat o interpelație, în care se cu
prinde cuvântul „Jidov bocceangiu". Decă 
acesta este adevărat, să-i fie rușine.

Schneider (antisemit): D-ta să taci din 
gură, porc de câne jidan!

Elders: D-ta să taci, că ești beat, ca 
un porc!"j

De pe galerie un individ se aplecă 
în sală și pronunță câte-va cuvinte, cari 
în sgomotul cel mare rămân neînțelese.

Deputatul Gessmannobservând acesta 
strigă: Uitați-vă, un jidan obraznic pe ga
lerie, se amestecă și el în desbatere. Afară 
cu el 1

Deputatul Lueger într’un discurs mai 
lung vorbesce despre șarlatăniile electo
rale ale progresiștilor și arată lipsa de 
patriotism a socialiștilor.

Pernestorfer atacă în mod violent pe 
Lueger, numindu-1 om nestatornic, care 
s’a ridicat pe basa antisemitismului.

Aici s’a produs un sgomot infernal, 
în care deputății adversari s’au tratat re
ciproc cu cele mai murdare espresiuni.

Dr. Liviu Marcu. f
Privitor la mortea regretatului Dr. 

Liviu Marcu, „Drapelul" dela 15 Feb. scrie 
următdrele:

Miercuri sera a încetat din vieță su
bit într’un sanator de pe insula Margare
tei din Budapesta, tînărul advocat din Lu- 
goșiu Dr. Liviu Marcu, unde petrecea ca 
să-și caute de sănătate și era tocmai în 
preajma călătoriei sale spre Italia.

Departe de ai săi, muncit de grea 
bolă de piept și-a încheiat dilele prea de 
vreme în etate de 36 ani, lăsând întrega 
sa avere, câștigată în decurs de 12 ani 
ca advocat în Lugoșiu, pentru un scop 
mare de binefacere.

Născut la Birchiș, ca fiiu de preot 
și-a făcut studiile liceale în Lugoșiu și a 
urmat cursurile universitare la Budapesta, 
unde a luat și diploma de advocat. Așe- 
dându-se la Lugoșiu, a devenit în scurt 
timp unul din cei mai căutați advocați ai 
acestui ținut. Germenile morbului incura
bil însă i-a amărît dilele dela început. A 
grijit de sănătate cum rar o pote face 
altul, der totul în zadar: catastrofa s’a pu
tut amâna, der nu încunjura!

An de an petrecea timp îndelungat 
în străinătate, ca să-și caute de sănătate. 
Anul trecut aprope întreg anul l’a dedi
cat acestei îngrijiri. Der nu mai putea 
scăpa. Miercuri sera s’a înecat în tușă cu 
sânge și s’a sfîrșit.

Deșî nu se aștepta la un sfîrșit așa 
grabnic a luat tote disposițiile pentru ca
șul morții. A făcut două testamente. Unul 
mai anii trecuți, și l’a depus la consisto- 
rul din Caransebeș, al doilea în luna De
cemvrie a. tr. In virtutea acestui testa
ment lasă întrega sa avere (care face 
aprope 100,000 cor.) drept fundațiune pen
tru înființarea unui alumneu gr. or. rom. 
esclusiv pentru copiii români de ț&rani, 
cari își fac studiile la gimnasiul de stat 
din Lugoșiăi. In scopul acesta a designat 
casa sa din strada Făgetului, ca să ser- 
vescă drept alumneu.

In scopul administrării fundațiunei a 
numit o epitropie constătătdre din d-nii 
Dr. George Popoviciii protopresb. în Lu
goșiu, Traian Barzu asesor-referent con
sist. în Caransebeș, Mihaifi ' Beșan notar 
publ. în Lugoșiu. Dr. Pompei Marcu adv. 
în Lugoșiu și Vasile Jurca jun. prim com- 
tabil la „Lugoșana". Epitropia e supusă 
consistoriului și sinodului diecesan al Ca
ransebeșului. Devenind* în epitropie loc 
vacant, se întregesce singură.

Eri înainte de amiadi s’a publicat la 
judecătoria din loc testamentul și după 
masă s’a și constituit epitropia, alegând 
president pe d-l Dr. George Popovid și 
notar pe d-l V. Jurca jun.

Epitropia ă luat îndată tdte disposi
țiile privitore la înmormântare. Cadav
rul a sosit adi dimineță la orele 9 cu 
trenul din Budapesta și a fost adus cu 
mare pompă la locuința defunctului. In 
fruntea conductului era Reuniunea rom. 
de cântări cu presidentul Dr. St. Petrovici 
și dirigentul I. Vidu. .Urmă corpul didac
tic și ,‘alți fruntași. înaintea cosciugului 
mergea d-l protopresbiter Dr. G. Popovid 
asistat de preoții Iosif Tempea și loan 
Pușcariu. După carul mortuar tras de 
patru cai urmau membrii familiei, ai epi- 
tropiei și un număr mare de cetățeni. 
Conductul a sosit la orele 10% la locu
ința defunctului unde a fost aședat pe 
catafalc cu ceremoniile obicinuite.

Jjț:

înmormântarea s’a făcut Sâmbătă la 
orele 3. Fie-i țărîna ușoră și memoria bi
necuvântată 1

Grevă sângerosă în Triest.
In orașul de port austriac Triest a 

isbucnit la 14 Febr. n. grevă generală. 
Greva acesta se pregătise deja cu săptă- 
mâni înainte, când fochiștii societății- 
Loyd de navigațiune, au pretins să li-se 
ui ce lefurile.

In 14 Febr. n. după amiadi s’au adu
nat în „Politeama Rosetti" cam 4000 de 
omeni într’un meeting presidat de condu
cătorul de lucrări Ucekar. După meeting 
mulțimea uriașă s’a dus pe „Piazza Grande" 
de unde plutonele de cavalerie a res- 
pins’o peste piața bursei. Mulțimea împrăs- 
ciată de miliție, s’a adunat din nou, și a 
pătruns erășî pănă la „Piazza Grande", 
unde a ajuns în spatele unei compănii de 
infanterie. Comandantul companiei (un că
pitan) a dat ordin unei jumătăți de com
pănii se se întorcă cu frontul spre mul
țime. Atunci o ploie de pietrii cădii asu
pra miliției și a polițiștilor. Locotenentul, 
care comanda jumătatea de companie, a 
fost lovit cu pietri în piept și ’n cap. In 
momentul acesta miliția a șargeat. Opt 
dintre turburători cădură uciși de glonțe 
și 33 fură răniți. Un om, care voia se 
predea o scrisore la poștă, fii lovit de un 
glonț.

Când miliția de pe „Piazza Grande" 
a șargeat, o altă trupă, care ' ocupa piața 
teatrului, credend că e pericol, încă a dat 
focuri.

Causa vărsării de sânge a fost o 
fată, care c’o umbrelă a năvălit asupra 
unui oficer; acesta, în apărare, a rănit’o- 
Semnalul fu dat prin acesta și poporul 
înfuriat începu să bombardeze miliția cu 
pietrii.

A doua di, 15 Febr. n., lupta pe 
strade s’a continuat între orele 3—5 d. a. 
Greviștii, cari tcSta diua au stat ca un zid în 
fața soldaților, au început să atace miliția. 
Atacul s’a făcut de-odată pe întrega linie. 
Pe mai multe strade s’a desfășurat o ade
vărată luptă, căreia i-au cădut victime .5 
omeni, omorîți. O periculdsă ciocnire a 
fost la casa mortuară, unde zăceau morții di
lei de 14 Febr. Un grup de turburători 
a încercat să pătrundă în cameră, der 
miliția staționată aici i-a respins cu ba
ioneta.

Pe Via Nuova demonstranții zăriEă 
de-odată pe oficerul, care în diua prece
dentă a descărcat glonțe de revolver asp- 
pra mulțime! din „Piazza Grande". Ofi
cerul mergea în fruntea unui pluton, care 
la moment fu împresurat de mulțimea în
furiată, și mai ales femeile și fetele se 
aruncară asupra oficerului, cu strigăte de: 
„Avem să ne răsbunăm pentru fata pe care 
ai rănit’o eri". Oficerul vădând pericolul, 
își scose revolverul și descărca. O fată 
fii grav rănită la piciorul drept. Furia de
monstranților se potența și mai mult; o 
parte din ei au desfăcut pavagiul și bom
bardară cu pietrii mica eetă de soldați. 
Mulți din soldați fură răniți. Oficerul 
comandă foc, rănind mulțime de de
monstranți.

O luptă sângerosă se desfășura în- 
tr’o stradă îngustă. O trupă de soldați, 
care traversa strada, se pomeni de-odată, 
că e bombardată cu pietrii din ferestrii. 
Comandantul trupei a dat ordin de șar- 
geare și soldații pușcară în ferestrii și pe 

coperișele caselor. O femeie și un copil 
ură mortal răniți.

Era cătră firele 5 și situația devenia 
tot mai critică. O parte a demonstranților 
s’au dus peste Piazza dell Legna la bi
serica San Autonio, unde au dat jos tote 
candelabrele. Miliția începu să se concen
treze aici din tote părțile, ca să alunge 
pe turburători; muncitorii însă îi primiră 
c’o ploie de pietrii, la ceea-ce oficerul co
mandant a dat ordin de șargeare. Mai 
mulți dintre muncitori cădură morțî și 
forte mulți răniți, între ei o domnișoră, 
care ținea de mână pe un copil.

Atunci se răspândi svonul, că tribunalul 
ales pentru esaminarea gravaminelor mun
citorilor, și-a încheiat lucrările. Podesta, care 
a presidat, a cetit hotărîrea tribunalului, în 
care se recunosce îndreptățirea tuturor 
pretenshmilor greviștilor. O mare cetă de 
greviști ridicară steg alb și ast-fel traver
sară stradele mai principale, cântând mar- 
silesa muncitorilor.

Sunt 15 morți. înmormântarea lor s’a 
făcut eri.

Tratatul anglo-japones.

Foreign-Office a publicat textul tra
tatului anglo-japones semnat la Londra de 
d-l Lansdowne, ministrul de esterne en- 
gles și d-l Hayashi, trimis extraordinar și 
ministru plenipotențiar al Japoniei la Lon
dra. Etă textul acestui tratat:

Guvernele Marei-Britanii și al Japo
niei, împinse prin singura dorință de a 
păstra statu quo și pacea generală în Ex- 
tremul-Orient, și, pe lângă acesta, intere
sate se mențină independența imperiului 
Chines și al Coreei și a asigura înlesniri 
egale în aceste două țări cu privire la 
comerciu și industrie în raport cu tote 
națiunile, hotărăsc aci cele ce urmeză:

Art. 1. Țările, cari contractăză, recu
noscând în mod tacit independența Chi
nei și a Coreei, se declară cu totul lipsite 
de orî-ce agresiune contra uneia din 
aceste două țări.

Având în vedere tot-deodată intere
sele lor speciale, dintre cari Marea-Britanie 
se îndreptă principalraente cătră China, 
pe' când Japonia în afară de diferite inte
rese care are în China, se îndreptă atât 
din punct de vedere politic, cât și comer
cial și industrial cătră Oorea: marile 
puteri, cari contracteză recunosc, că va fi 
permis la amândouă de a lua măsuri, cari 
să potă fi indispensabile în ceea-ce pri- 
vesce paza intereselor lor, decă sunt 
amenințate fie prin acțiunea agresivă a 
ori-cărei alte puteri, fie prin turburări în 
China său în Corea cari necesiteză inter
venția vre-uneia dintre marile puteri con
tractante pentru protecțiunea vieței și a 
bunurilor supușilor.

Art. 2. Decă Marea-Britanie seu Ja
ponia, pentru apărarea intereselor respec
tive aci scrise, ar fi în răsboiă cu altă 
putere, cealaltă parte contractantă va 
păstra o rigorfisă neutralitate și va face 
tfite sforțările sale pentru a împedeca pe 
alte puteri de a lua parte contra aliatu
lui său.

Art. 3. Decă în cașurile arătate, ori-' 
care altă putere ar lua parte contra disei 
aliate, cealaltă parte contractantă va veni 
în ajutorul său și va face răsboiil în co
mun cu densa și va. conlucra la o pace 
de un comun acord.

Art. 4. Marile puteri contractante 
convin, că nici una, nici alta nu va lucra 
în prejudiciul intereselor aci arătate fără 
sfaturile celei-laite, când e vorba de un 
acord deosebit cu o altă putere.

Art. 5. Ori când, fie sfaturile Marei- 
Britanii, fie ale Japoniei, ar aduce un pe
ricol intereselor înscrise, cele două gu
verne vor comunica cu sinceritate și cu 
francheță.

Art. 6. Presentele articole vor întră 
în vigore îndată după data semnărei, și 
vor rămâne pe timp de cinci ani, înce
pând dela acestă dată.

In cașul când nici una, nici alta din 
aceste puteri contractante nu ar notifica 
două-spre-deceluni mai înainte de expirarea 
acestor cinci ani, sfârșitul tractatului va fi 
când una din aceste două puteri îl va fi 
anunțat.

Der când ar sosi data expirărei și 
una ori alta din aliate va fi în răsboifl, 
alianța va trebui ipso facto să continue, 
pănă-ce pacea va fi făcută.

SOIRILE DILEI.
— 4 (17) Februarie.

Majestatea Sa monarchal a plecat 
în 14 1. c. la vânătdre în Goddlld. La 19 
Februarie monarchul se va duce laViena 
pentru a asista la nunta de aur a archi
ducelui Rainer. Din Viena se va reîntdrce 
erăși la Budapesta.

Archiducele Francisc Ferdinand 
s’a reîntors din Petersburg la Viena, unde 
a sosit Vineri dimineță.

Nunta de aur a archiducelui Rai
ner. In diua de 21 Februarie se împlinesc 
50 de ani dela căsătoria archiducelui Rai
ner cu archiducesa Maria. Archiducele 
Rainer este fiiul fostului vice-rege in Ita
lia austriacă și se bucură de mare popu
laritate în Cisleitania. în ânii 1861—65 
a fost ministru-președinte în cabinetul 
Schmerling, er actualmente este coman
dantul suprem al armatei teritoriale 
(Landwehr) austriace. Archiducele este 
protectorul museului austriac și curator al 
academiei de sciințe din Viena. Prin pro
curarea așa numitului „Papyrus Rainer" 
numit după numele său și care s’a găsit 
între manuscriptele din Fayum, pe cari 
Ie-a cumpărat archiducele la 1884, și-a asi
gurat un frumos nume între cercetătorii 
de anticități. Archiducesa Maria este fiica 
archiducelui Carol, învingătorul dela As
pern, și numără actualmente 77 ani. Ei au 
trăit în armonie perfectă, timp de 50 de 
ani, copii însă n’au avut. Acesta este 
prima nuntă de aur în casa Habsburg, în 
timpul esistenței sale de-o miie de ani.

Nou deputat român în dieta Bu
covinei. In 13 Februarie n. s’a făcut ale
gerea de deputat dietal pentru districtul 
Câmpulungului. Ales a fost cu unanimi
tate de voturi candidatul partidului po
poral român, protopresbiterul din Vatra- 
Dornei George Balmoș.

Audiență. P. S. Sa episcopul român 
unit Dr. Demetriu Badu din Lugoșiu, a 
fost primit Miercuria trecută în audiență 
de Majestatea Sa în Budapesta.

piua de Trei-lerarchi în Blașiu. 
După cum cetim în „Unirea", diua celor 
Trei-lerarchi, patronii gimnasiului din 
Blașiti, a fost sărbătorită acolo cu solem
nitate. După sf. liturghie a urmat o șe
dință festiva arangeată de societatea de 
lectură a tinerimii gimnasiale sub condu
cerea d-lui prof. Alesiu Viciu. S’a cântat 
și declamat de cătră tinerii studenți, cari 
fură viu aplaudați de numerosul public 
present, ce umplea sala de gimnastică. 
Era present la ședință și I. P. S. Sa 
Metropolitul Dr. V. Mihalyi. Dintre bucă
țile musicale a plăcut mai mult Elegie, 
solo de violoncel, și premiera Constantin 
Brancovean, baladă de Vas. Alexandri, 
musică de d-l prof. I. Mureșianu. Sera a 
fost balul tradițional dela Trei-Sfinți. 
Multă lume și mulți streini.

Recunoștința unui Italian. D-l Luigi 
Cazzavillan, directorul și proprietarul diaru- 
lui „Universul", cu ocasiunea aniversării a 
50 ani a nasceril d-sale, spre a-și arăta 
recunoștința și iubirea cătră patria sa 
adoptivă, a bine-voit a remite „Sindicatu
lui Diariștilor", prin d-l Ianovici, cassierul 
Sindicatului, sumele următdre : 10.000 lei 
pentru cantinele școlare rurale; 2000 lei 
„Sindicatului Ziariștilor"; 1000 lei pentru 
săracii Capitalei. D-l Cazzavillan a mai 
remis 2000 lei președintelui societății „Gu
tenberg", pentru tipografii fără lucru.

Călcarea unei biserici. Din Boldur 
(lângă Lugoșiu) se comunică, că în noptea 
de Marți spre Miercuri s’au introdus făp
tuitori necunoscuți, prin terestră (folosin- 
du-se de scări) îu altariul bisericei gr. or. 
române și au furat o stea și potirele,'cari 
erau în valore de 600 cor. Făptuitorii au 
frânt potirele și le-au aruncat în grădina 
bisericei, unde au fost găsite diua urmă
tdre. Er pe păretele bisericei, sub teres
tra pe care au intrat făptuitorii, s’a găsit 
inscripția în limba maghiară: „Nu au va
iere deosebită, ddr am să le aduc înapoi". 
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Despre acest fapt s’a făcut arătare la au
toritățile competente.

0 visită bulgărescă în România. 
Generalul Drandarewsky, comandantul di
viziei din Rusciuk, însoțit decolonelii Po- 
poff, Ficoff, Mincoff, locot.-colonel Teodo- 
roff, maior Stoicoff, căpitan Lavceff, locot. 
Vasilieff și prefectul districtului Rusciuk 
d-1 Manoloff, au fost Mercur! în 12 Febr. 
la Giurgiu. La debarcader, dspeții bulgari 
au fost primiți de d-1 maior Elefterescu, 
■căpitanul portului, Ionescu, locotenentul 
Șoimescu, și de directorul prefecturei jud. 
Vlașca, d. Scări at Stâncescu, după care 
apoi s’au dus la palatul prefecturei, unde 
s’au făcut presentările. La orele 12 un de
jun a fost servit în sala „Imperial". Au 
luat parte prefectul județului, directorul 
prefecturei și toți ofițerii superiori ai gar- 
nisdnei. La șampanie, d-1 colonel Orăini- 
ceanu și prefectul loan Ghica au ridicat 
toaste pentru A. S. R. principele Bulga
riei și armata bulgară, er generalul Dran
darewsky și prefectul Rusciukului pentru 
M. S. Regele Carol și pentru armata ro
mână. La orele 2 p. m.. dspeții au visitat 
casarma regimentului 10 călărași, er la 
orele 3 li-s’a servit un ceaiu, în salonul 
prefecturei. La orele 3 și 45, dspeții au 
părăsit orașul, fiind însoțiți pănă la de
barcader de autorități și de un număros 
public.

Congresul secuiesc. în dina de 15 
Febr. s’au adunat în Tergul-Mureșului mai 
mulți bărbați, cari și-au pus în gând „se 
salveze" pe Săcui cu ori-ce preț. A fost 
representată prin delegați societatea agrară 
maghiară, „Kulturegylet“-ul, societatea 
agrară ardeleană, societatea săcuiescă din 
B-pest.a. Delegații, îndată după-ce au sosit, 
s’au pus la banchet în hotel Transilyania, 
unde s’au pronunțat mai multe toaste „pa
trioticei Astfel s’a inaugurat deci cu un 
mare aldămaș acțiunea de salvare se
en escă.

Cursul administrativ din (Tușiți. 
Din ClușiU ni-se scrie: La cursul adminis
trativ de aici în anul acesta sunt 47 
de ascultători, dintre cari 17 Români, 7 
Jidovi, 2 Sași, 2 Armeni, er ceilalți Ma
ghiari. La esamenul prim semestral, ținut 
■din 21—31 Ianuarie a. c., n’a cădut nici 
un ascultător. Românii își fac conscien- 
țios datorința.

Craniul Iui Pelofi. Diarul „M. P.“ 
■din Clușifi publică un articol asupra cra
niului lui Petofi. în acest articol se dice, 
că Dr. Torbk n’a esaminat cu de-amănun- 
tul craniul dela BlașiU, ci și-a spus numai 
părerea sa privată, dedusă din împreju
rări esterne. Societatea-Petofi a încredin
țat esarainarea craniului altor omeni învă
țată și anume lui Dr. Seemayer și Dr. 
Izslai, cari au declarat în mod categoric, 
•că nu este esclusă posibilitatea, că cra
niul dela Blașifi să fie al lui Petcifi. Nu
mita societate a mai cules și alte date, 
cari tdte confirmă părerile savanților. în
tre diferitele date se află și o declarație 
lungă a ddmnei I. Ivan, nepota medicului 
Reichenberger. în ședința de eri, 16 Fe
bruarie, a societății Petofi, s’a raportat des
pre resultatul cercetărilor relativ la cra
niul lui Petofi.

B»uda negl’ă. Sub acest titlu este 
-cunoscută în Bucuresci o asociație de că
mătari jidovi, cari speculeză pe tinerii mi
nori, dându-le bani împrumut cu procente 
ne mai audite. In procesul acestei bande 

■s’a constatat Joia trecută, că Jean Avra- 
mescu (!) și Solomon Russu (!) pentru su
ma de 1000 lei au extorcat tînărului Ale- 
.sandrescu o poliță în valore de 60,000 lei.

Avis. în cancelaria subscrisului află 
numai decât aplicare — pe lângă condi- 
țiuni favorabile — un tînăr român, candi
dat de advocat, încât se pote doctor juris, 
cu praxă recerută pentru a pute conduce 
(Singur cancelaria. — Giacova (Comit. Ti
miș) Dr. Lazar Șimon, advocat.

Cea mai nouă statistică jidovescă. 
Se scrie din Cracovia: Diarul „Czas" pu
blică după un isvor jidovesc cele mai 

nouă date statistice despre numărul popu
lației jidovesc! în diferitele orașe. După 
acestă statistică în Londra ar fi 96.000 de 
Jidovi, în Paris 29.000, Berlin 110.000, 
Viena 153.450, Peterscurg 25.400, Moscva 
10,400, Constantinopol 56.000, Hamburg 
27.760, Budapesta 149,600, Varșovia 104,700, 
Bruxella 2600, Amsterdam 66.300, Lyon 
4800, Marsilia 9000, Miinchen 950, Copen
haga 4300, Lipsea 5160, Odessa 143,4000, 
Breslau 24.600, Dresda 38.700, PragaSOOO, 
Colonia 8400, Rotterdam 12.000, Antver
pen 1450, Bordeaux 520, Magdeburg 2300. 
Dusseldorf 6300, Niirenberg 5100, Triest 
5100, Frankfurt 25,000, Kiew 25,000 Han- 
novera 6000, Bucuresci 60,000, Salonic 
75,000, Lemberg 40,000, Cracovia 28.000, 
Posen 10,000, Iași 55,000.

Procesul domnei Hornung. In luna 
Septemvrie produsese mare sensație în 
Brașov dispariția ddmnei Hornung, soția 
unui cetățăn bine cunoscut în acest oraș. 
Acestă dispariție a numitei domne fu ul
timul act dintr’o întregă serie de escro
cherii, plastografări și falsificări de acte, 
prin cari a adus pe bărbatul seu la mar
ginea ruinului material. In diua de 15 Fe
bruarie s’a judecat acest proces în fața 
tribunalului din Brașov. Ddmna Hornung 
născ. Frieda Schmidt a fost condamnată 
la un an și opt luni reclusiune, și la sus
pendarea pe cinci ani a drepturilor civile. 
Din cele 5 luni de arest preventiv, patru 
i-se consideră în pedepsa dictată, așa că 
condamnata va face numai 1 an și patru 
luni reclusiune. Ddmna Hornung e în etate 
de 36 ani.

Mare cutremur de pământ. Din Ti
flis, în Georgia, se telegrafeză cu data de 
15 Febr. n.: La Schemacha cutremurul 
de păment continuă. Sunt pănă acum 
peste 200 de morți.

Titlurile funcționarilor agrono
mici. Pentru regularea acestor titluri (di
rector de domenii, inspector, administra
tor) conform art. XXVII de lege din anul 
1900, ministrul ung. al agriculturei a amâ
nat tenninul pentru înaintarea petițiilor 
respective pănă la 1 Maiu a. c.

Biografia lui Pichler. Cel mai straș
nic „patriot" în parlamentul ungar este 
d-1 Pichler Victor. El a fost acela, care a 
întrerupt pe deputatul sas Lindner cu stri
gătul : „Mergeți înapoi, de unde ați ve
nit". Etă după diarul „Arbeiterzeitung" 
câte-va date genealogice despre Pichler: 
Tatăl deputatului Pichler a imigrat ca 
copil prin anii 40 ai secolului trecut în 
Ungaria din Bielitz (Silesia) și a trecut 
aici la creștinism, căci era Jidov get-beget. 
Fiiul său, actualul deputat Pichler, îna
inte cu opt ani era student și ocupa pos
tul de reporter local la un mic idiar. Prin 
intervenția unor protectori, a ajuns secre
tar la Francisc Kossuth, care a patronat 
apoi candidatura secretarului seu în cer
cul electoral din Kblesd. Pichler spunea 
alegătorilor săi fel de fel de posne. Ast
fel într’un discurs al seu a spus țăranilor, 
că Ludovic Kossuth, când era pe pa
tul de mdrte, ar fi dis: „Fiiule Pichler, 
eu mă duc, tu însă veghieză asupra pa
triei". Altă dată spunea, că tatăl său a mu
rit la 1848 în răsboiu ca maior de hon
vezi. (Pichler senior trăesce și adi). Ță
ranii trebue să fi fost slabi matematicieni, 
când nu le-a trecut prin minte, că n’a pu
tut să mdră la 1848 tatăl unui om, care 
la 1895 nu era decât de 24 ani. Etă cine-i 
Pichler.

Scirl mărunte din România. — 
Joi dimineța, Societatea studenților în 
drept, a ținut ședință publică în localul 
Universității, ședință în care s’au conti
nuat discuțiunile asupra cestiunei, „decă 
femeii trebue său nu să i-se acorde drep
tul de a pleda".

— Franzelarul Iosif Deutsch din str. 
Isvor Nr. 63, a fost arestat de siguranță, 
în urma unei adrese a parchetului din 
Budapesta, prin care se face cunoscut, că 
numitul franzelar s’a făcut vinovat de bi
gamie, er numele lui adevărat (?) nu este 
Deutsch, ci Daroczy.

Cestiunea Ciangăilor.
Am amintit deja despre un memo

rand al lui Gyurka, învețător maghiar din 
Săcele, care pentru salvarea Ciangăilor din 
aceste comune propune ca panaceă spri
jinirea din partea statului a industriei de 
cânepă, introducerea unui curs de iernă 
pentru zidari, introducerea grădinăritului 
de zarzavaturi și fructe, precum și înfiin
țarea unei fabrici de scrobelă.

Pentru a caracterisa mai bine moti
vele, ce l’au îndemnat pe d-1 Gyurka, 
ca se alarmeze lumea cu „miseria Cian
găilor" lăsăm să urmeze aici câte-va pa- 
sage dintr’o critică, pe care o aduce me
morandului lui Gyurka un conațional al 
său în colonele foiei maghiare din Brașov:

Să-mi fie permis — dice criticianul din 
„Br. L.“ — a declara, că Ciangăii n’au 
nevoie de panacea; căci chiar decă este 
sărăcie între Ciangăi, cum este în tdte 
părțile, situația lor nu este așa de despe
rată, precum ni-o presentă d-1 Gyurka și 
tovarășii săi în salvare.

Să comparăm satele din nord și cele 
din Mureș-Turda, Cine, Trei-scaune și se 
va convinge, că nu memorandul lui Gyurka 
are dreptate, ci toastele, ce se pronunță 
la banchetele din Săcele și în cari se (Jice, 
că situația Ciangăilor din Săcele în com
parație cu miseria ținuturilor amintite este 
un adevărat paradis.

Insă decă este căstiune săcuescă, de 
ce se nu fie și o cestiune a Ciangăilor. 
Decă unul strigă: pier Secuii! de ce n’ar 
striga altul: pier Ciangăii?

Apoi mai este și o altă pricină, de 
ce „pier Ciangăii":

Fiind-că esistă omeni, cari vreu cu 
ori-ce preț se fericescă pe alții, se înțelege 
numai ca să se fericescă pe sine înșiși. 
Acești omeni 'apoi caută cu felinarul pe 
așa numiții nefericiți și sunt veseli, decă 
pot inventa nefericirea cuiva, ca să fie 
cine-va față cu care să-și începă în sfîr- 
șit munca lor fericitore atât de mult aștep
tată. Așa fac talentele imaginare refor- 
matorice, cari simt vocațiune pentru lu
cruri mari, găsesc că totul este rău, ce a 
fost bun pănă atunci, căci decă nu spun, 
că ește rău, atunci n’au ce reforma și nu 
ese la ivelă talentul de reformator. Tre
bue se fie așa der totul rău, chiar și aceea, 
ce este destul de bun, căci altfel nu se 
pdte esecuta opera re formatori că.

Este ușor de înțeles așa-der, că 
domnii, cari voiajeză în asemenea fericiri 
și reforme și-au aruncat ochii și asupra 
Ciangăilor și s’au apucat de ei să-i feri
cescă. Deci de ani au inventat atâtea ne
ajunsuri pe socotela Ciangăilor, încât Cean
găii înșiși nici despre a decea parte a 
acestor miserii nu aveau cunoștință.

In acest mod s’a născut „perirea Ciangăi
lor", „cestiunea ciangăilor", și nu cum o po- 
vestesce Gyurka. Pentru-că ceea-ce d-sa 
spune despre cultivarea inului și a căne- 
pei și despre comerciul de pânză și pă- 
nură, despre emigrarea în România și des
pre miseria, ce vine pe acestă urmă, sunt 
numai basme, basme de ale doicelor, basme 
despre cari nu se pdte dice nici măcar 
atâta, că sunt amusante, și că sunt scrise 
frumos, așa că după ce le-ai aiujit, se poți 
face cel puțin observarea: „Si non e vero 
e b'en trovato."

Producțiuni și petreceri.
Gasina română din Beiuș aranjăză un 

bal la 22 Faur a. c. st. n. „în sala ospă- 
tăriei opidane". Prețul de intrare pentru 
personă 2 cor., pentru familie după plac.

— „Reuniunea sodalilor români din 
Sibiiu“ învită la producțiunea publică îm
preunată cu cântări, declamațiune și joc, 
ce se va aranja cu binevoitorul concurs 
al d-șorelor Olivia Bardoși, Elena Cunțanu, 
și Eugenia Simonescu, Duminecă la 23 
Februarie n. 1902 în sala cea mare dela 
„Gesellschaftshaus". Corurile se dirigeză 
de d-1 Candid Popa, învețător la șcdla de 
aplicație de pe lângă seminarul „Andre- 
ian". O parte a eventualului venit curat 
este destinată fondului văduvelor și orfa
nilor meseriașilor români. Prețul de intrare: 

de familie (â 3 persone) 3 cor. 60 bani, 
pentru domni 2 cor. (membrii Reuniune! 
1 cor. 60 bani), pentru dame 1 cor. 20 
bani. Suprasolviri benevole se primesc cu 
mulțămită și se vor cuita pe cale diaris- 
tică. Bilete de intrare — sera la cassă,

Program: 1) Două cântece pentru 
cor bărbătesc: a) „Cântec de seră", de 
Pfeil. 5) „Sum soldat", de G. Dima. 2) Trei 
cântece pentru o voce de alt cu acompa- 
niare pe pian: a) „Lină ca ndptea", de 
O. Bohm, 6) „Păsărică trecătore", c) „Ro- 
mâncuța", de G. Șorban. 3) Doue cântece 
pentru cor mixt: a) „Ciobanul", de A. 
Bena, b) „Pe la pdrtă", de I. Mateiu. 4) 
Două cântece: a) „Dorința", terzett pen
tru trei voci egale, de b) „Cântec bă- 
nățănesc", quartet bărbătesc, de I. Ma
teiu. 5) Două capricii pentru pian: a) 
„Cimpoiul", 6) „Olteanca", de I. Mureșian. 
6) Două cântece pentru cor bărbătesc: a) 
„Pănă când țineam cu codrul", b) „Cân
tecul bobocului", de I. Mateiu. 7) Trei cân
tece pentru o voce de alt cu acompa- 
niare de pian: a) „Miedul nopții", 5) „Cân
tecul păstorului", c) „Sci tu mândro", de 
G. Dima, 8) „Hățegana", cor mixt de T. 
Popovici. 9) „Marș ostășesc", cor bărbă
tesc de N. Popovici. 10) „Herșcu bocce- 
giu", canțonet comic de V. Alexandri.

, ULTIME SOIRI.
Viena, 17 Februarie. Se svonesce, 

că rectorul seminarului „Pazmane- 
uni" Fischer-Colbrie se va retrage, 
fiind-că densul a fost acela, care prin 
părintele Abel, duhovnicul archidu- 
celui Francisc Ferdinand, ar fi pro
pus se fie luat contele Zichy ca în
soțitor la Petersburg.

Diverse.
O republică de copii In 1887, un 

tînăr de 20 ani, George, care avea o fermă 
la țără și afacerile sale în New-York, în
tră în relațiuni cu ștrengarii de stradă. 
Pentru vacanțele anului 1890 duse la 
ferma sa 30 dintr’înșii; în anii următori o 
sută cinci-deci cu vre-o cinci-deci de fete. 
Der ștrengarii terorisară localitatea și fiind
că li-se reproșa, că cerșesc, o fetiță strigă: 
„Der pentru-ce dre suntem aici?" „Bravo!" 
urlă adunarea. Ei transportau la țeră două 
viciuri din orașe: vagabondajul și paupe- 
rismul. In 1894 d-1 George, în loc de a 
le da haine gratis, le fixa prețul la cinci 
dile de lucru. Primul, care lucră, fu batjo
curii; der când îl vădură în costumul său 
nou, ceilalți îl imitară. Pentru pedepsirea 
neorănduelilor, d-1 George alese un juriu 
dintre copii; pedepsele constau în ore de 
lucru.

Astădi colonia e o republică cu nu
mele și de fapt; copiii aleg un președinte, 
senatori, deputat!, o magistratură, o poli
ție, un consiliu de higiena etc. Sufragiul 
fetelor a fost discutat cu pasiune, votat, 
desființat, cerut din nou. Ei au un diar, 
în care-și povestesc impresiunile, escapa
dele, greșelile, cu o sinceritate comică. Ei 
se simt suverani. Când vr’un reporter de 
afară blameză instituțiunea, se apucă de 
polemică. „Nu d-1 George a făcut legea", 
răspundeau într’o di la un atac al lui 
„Herald", ci-„cetățenii republicei; și decă 
legea n’ar fi bună, ei ar desființa-o".

Hotelurile, magazinurile, chiar școlile 
sunt tot atâtea întreprinderi private în 
mânile copiilor: ei tratăză negustoresce. 
Chiar fondul de ajutor pentru săraci a 

i fost, desființat. Salariile variază, franci 
1.42 pe di pentru un muncitor cu mânile; 
1.80 pentru un agent de poliție; indemni
tatea senatorului e de 10 franci pe săp
tămână. Republica e o instituție de re
formă. Jumătate din cetățeni, înainte de 
filtrarea lor acolo, fuseseră condamnați 
pentru furturi seu delicte. La sosire ei se 
laudă cu acesta, dăr acestă bandă de foști 
pungași e acum o comunitate de negus
tori, unde furtul nu pdte fi în ondre, de- 
dre-ce fie-care ține la punga sa.

Proprietar: Dr. Aurel Muretfianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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Cursul la hursa din Viena.
Din 15 Februarie n. 1902.

.Renta ung. de aur 4"/u...................112 10
Renta de corone ung. 4°/0 . . • 96 95
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2% . 120 30 
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2u/0- 100.90 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.75 
Bonuri rurale ungare 4°/0 96.60
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii................... 190.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156 25 
Renta de argint austr......................... 101.50
Renta de hârtie austr......................... 101.25
Renta de aur austr..............................121.20
LosurI din 1860................................ 151.50
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.4 >
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 720.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 693.— 
NapoleondorI . ............................. 19 06
Mărci imperiale germaue .... 117.25
London vista............................. 239.75

institut de credit și de economii

Cursul pieței Brașov.
Din 17 Februarie n. 1902.

Bancnota rom. Gump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. „ 18.80 71 18.84
Napoleond’orl. „ 19.- 71 19.04
Galbeni „ 11.34 7? 11.40

Nr. 9746-1901.

CONVOCARE.
Domnii acționari ai institutului de credit și economii „MUREȘIANA“, se învită în sensul §-lni 16 

al statutelor la a

XlV-a Ooare georalâ. ordinară,
care se va ți n 6 în Reghin la 12 Martie st. n. 1902, la 9 ore a. m în localul institutului.

Obiectele ordine! diiei sunt:♦

1. Raportul direcțiunei și al comitetului de supraveghere.
2. Decidere asupra conturilor și asupra împărțirii profitului curat.
3. Alegerea a trei membrii în direcțiune.
4. Alegerea comitetului de supraveghiare pe anul curent.
5. Ficsarea marcelor de presentă pe anul curent.
6. Eventuale propuneri în sensul § lui 27 din statute.
7. Esmiterea a doi acționari pentru verificarea procesului verbal al adunărei generale.

Domnii acționari, cari voesc a participa în personă ori prin plenipotențiați, sunt rugați ași depu
ne la cassa institutului acțiunile și eventual documentele de plenipotență cel mult pănă la 11 Mart'© 
st. n. la 4 ore d. am.

Reghin, 1 Februarie st. n. 1902. Direcțiunea.

Contul Bilanțului.

Publicațiune ulterioră.
Dedre ce încă mulțl dintre sol- 

venții de dare nu ș’au înaintat cd 
lele de fassiune pentru măsurarea 
dării de cl. III pe anii 1902, 1903 
și 1904; colele de fasiuDe pentru 
darea de c). IV pe anul 1902 și a ce 
lor pentru darea de interese dup* 
capitale și rente, d > aceea ; rin 
acesta se provocă toți acei solvent) 
de dare cari nu ș’au înaintat colele 
de fasiune sus amintite se și-le în 
aiateze la subscrisul oficiu de dare 
orășenesc pănă la 13 Februarie a. e. 
cu atât mai vârtos, căci la din con 
iră, colele de fasiune neînaintaie. 
se vor pregăti pe spesele părților 
negligonte.

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

ACTIVE Cordne f. PASSIVE Cordne f.

1. Cassa în numSrar . . ... 4683 01 1. Capital social vechiu............................ 170000
2. Cambii în portofoliu . cor. 355448.64 2. Versate din emisiunea a V-a 2500 —
3. Obligațiuni cu cavențl . „ 67766 7u 3. Fondul de reservă.................................. 44999 41
4. împrumuturi hipotecare „ 119737 67 542953 01 4. Fond de nensiunl.................................. 3781 08
5. Intrerese transitdre.................................. 1607 99 5. Fond filantropic........................................ 943 01
6. „ la restanțierl ...... 7234 70 6. Depuneri spre fructificare....................... 220407 45
7. Realități ... .................................. 5396 54 7. Reescompt................................................... 95798 —
8. Diverși debitori........................................ 82 55 8. Interese transitdre.................................. 6037 94

9. Dividende neridicate............................ 344 —
10. Profitul curat.............................................. 17146 91

561957 8' 561957 80

Reghin, a 31 Dec;enivrie 1901.
2D i r e c t? i ti n e a :

Galactivn Șagău m. p. Patriciu P. Barbu m. p., Sever Barbu m. p.
președinte 'tir. eșec contabil.

Marc Cetățian m. p , Dr. Alexandru. Ceușlan m. p., Dr. Ioan Popescu m. p., Petru Ciobotar m. p.,
Subsemnatul comitet de supraveghiere am esaminat bilanțul present și confrontându-1 cu registrele 

institutului ținute în bună regulă, l’am aflat în consunanță cu aceleași și esact.
Reghin, la 2 Faur 1902.

Georgiu Maior m p., Michcul Giecu m p., Alexandru Iernăvean m. p.
președinte.

„Calindarul Plugarului11
pe anul comun 1902.

A apărut și se pote procura dela Ti
pografia A. Mureșianu (Brașov) „Călindaru 1 
Plugarului4 pe anul comun 1902.—Anul X.

Acest călindar, care se estinde pe 
9 cole de tipar format 8° mare cuprinde:

In fartea calendaristică: Cronologia 
anului 1902; Regentul anului; Sărbătorile 
și alte dile schimbătore; calculul sărbăto
rilor mai mari; Porturile etc. Urmeză par
tea strict calendaristică: cele 12 luni ale 
anului cu sfaturi pentru plugari și semnele 
de timp după calendarul de 100 de ani.

Urmâză G-enealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștelor; Competing 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; (Târ
gurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu- 
râ-<că în ordine alfabetică și apoi după 
lună și di; Tîrgurile din Bucovina; Măsu
rile metrice etc.

Iu partea literară se găsesc bucăți 
alese de cetit: „Cetatea dela Fântânele4 ; 
(Moțul: Teofil Frâncu); „0 șcrisore dela 
Mnselim Selo4 (poesie de Gr. Coșbuc); 
„Frumosa Irina4 (baladă de St. O. Iosif ; 
.Raze de primăvară“ (poesie de Z. Bârsan- 
Ve.turio); „Grăuntele de grâu4 (de contele 
L- w Tolstoi); „Bătrânul clopotar4 (Idilă 
dș-; primăvară, (de W. Korolenko); „Lăcomia 
strică omenia4 (Proverbe de Marion); 
„uoue hiene4 (fabulă, de Gavril Bodnariu); 
„Gâscele Ovreului4 (anecdotă, de Cărăbuș).

Purica econom că: „O ramură de pro 
rpicțiuua și avuția națională4 ; „Faceți 
pauză în casă4 (ambele de Dr. G. Maior); 
„Economia": „Iernatul vitelor4. — Ur
meză diferite povețe; lectură distractivi), 
.glume etc.

Un esernplar „Călindarul Plugarului4 
c-n<tă 25 cr. (50 bani), plus 5 bani porto 
p< Mal. Vc fiet ori lor se dă rabit ciivrnd.

E Ș I R I: Corone f. î N T R Ă R I: Corone f.

1.

2

6260.96 
10467 54
6037.94 

„ 3929.05
„ 1035.82
„ VotoV—

2367.57

c.

22766 44

Interese: de reescompt . 
de depuneri .... 
transitdre ....

Contribuțiune directă 
10% dare de depuneri

3. Spese generale: salare . 
Chirie, porto, tipărituri etc.

Tantieme și remunerațiune .
Maree de presență.......................
Comp-tință după cnpone .
La fondul delegațiunei băncilor 
Anticipații pentru realități .

4.
5.
6.
7.
8
9. Diverse .

10. Profit curat

4964

59316

87

57
84

20
06
42
37
91

68
I

1. Iuterese: de escompt. 
obligațiuni 
hi potecă . . .
întârziere . . .
depuneri . . .
fondul

cor

2.

de
n
n
la

n 

n

7)

n

n

de reservă 
„ pensiuni 
filantropic

r
57

n

n 
n 

transitdre
Competință de scris

3. Spese restituite
4. Taxă de transcriere
5. „ ,, înscriere
6. Comisiunl .
7. Diverși ....

56633 74
2320 50

3 80
100 —
136 —

17 36
105 28

59316 68

Reghin, ia 31 Decemvrie 1901.
Direcțiunea:

Galaction Șagău m. p., Patriciu P Barbu m. p., Sever Barbu m.. p.,
președinte dir. eșec. contabil

Marc Cetățian m p., Dr. Alesandru Ceușiau m. p., Dr. Ioan Popescu m. p.. Petru Ciobotar m. p.
Subsemnatul comitet de supraveghiare am examinat contul profit |și perdere present și confrontân- 

du-1 cu registrele institutului ținute în bună regulă, l’am aflat în consonanță cu aceleași și exact.
Reghin, la 2 Februarie 1902

Georgiu Maior m. p. ăl.chad Grecu m. p., J/esancMfr Ternăvean m. 
președinte.

Raportul comitetuîus de supraveghiare-
Onorata adunare generală!

Subscrisul comitet de supraveghiare esaminând atât bilanțul, cât și centul profit și perdere al ins
titutului de credit și de economii „Mlireșî<inau încheiate cu 31 Decemvrie 1901, a aflat tote posițiunile în- 
depiină consonanță cu registrele purtate in totâ regula.

Ne luăm deci voie a veruga se binevoiți a aproba compoturile anuale pro 1901 și a da direcțiune)' 
și comitetului de supraveghiere ab-olutoriul pe anul de gestiune espirat.

Cu proiectul direcțiunei in privim a distribuirei profitului curat suntem de acord.
Reghin, la 2 Faur 1902.

Georgia, Maior m. p , Michail Grecu m. p.. Alesau lru Terăoean m. p
președinte,

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


