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A N U L L X V.

„&azeta“ iese în litere ți. 
Ato«te peiitm Anstro-Uagaila: 
Pe rm an 24 oor., pe ș6se luni 

12 oor., pe trei luni 6 oor.
N-rii de Dumineci S fi. pe an.

Pentru România si sirălaătate:
Pe un an 40 franol, pe ș6se 
luni 20 fr.. po trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
8e prenumără, la t.6to oii- 

oiole poștale din întru și din 
afară și le. d-nii colectori.

Anofiamontul pontrn Braștv
A.dnimtstrațiwi£a, Piața n sie. 

Tfirgul Inului Nr. 30, etHțm 
î.: Pe un an 20 oor.. pe ștâc 
luni 10 coc., pe trei luni 5 cop,; 
Ou dusul ÎXi crtEn : Pe fii. an' 
24 oor.» pe 6 lui.il2o., p< • t-xti 
luni 6 oordrte. Un eaernplar 
10 banî. —‘ abonam eutolo
cât și iheertinuile sunt a se 
plăti înainto.

Nr. 29. Brașov, Joi 7 (29) Februarie 1902.

GmuE situației în noul curent.
Cui i-ar fi putut trece prin gând 

măcar, că faimosul „Gefreiter" din 
garda patriotico-mamelucescă a lui 
Coloman Szell, deputatul Papp Jozsi, 
va ajunge omul situațiunei nu nu
mai la Maghiari, ci și pentru acea 
semă de omeni dela noi, cari tră
iesc în credința, că ei mișcă și îm
ping înainte așa cjisul „curent nou", 
cu ajutorul căruia sperfiză, că vor 
trece peste tote Rubiconele.

Mai acum vre-o cjece cjile era 
„Telegraful Român" din Sibiiu, care 
— constatând succesul estraordiiîar, 
ce l’a dobendit în dietă amintitul 
deputat guvernamental din Chioar 
înaintea Maghiarilor de tote nuan
țele, prin aceea, că a timbrat întreg 
partidul național român ca o reu
niune de agitatori „daco-români" 
și a solicitat maghiarisarea prin 
școlă, ca mijloc pentru a face se în
ceteze „agitațiunea" — ne surprinse 
cu-o aprețiare cât se pote de blândă 
și binevoitore a faimosului discurs 
al lui Papp Jozsi. De bucurie, că 
acesta „combate și el pasivitatea 
Românilor cu totă tăria cuvântului11 
în aplausele lui Szell, Apponyi, 
Komjathy, Pichler și Lengyel, 
„Tel. Rom." s’a aflat îndemnat a 
declara, că „nu vrea se fiă atât de 
aspru, ca se condamne pe d. Papp, 
pentru-că prima sa vorbire nu a pu
tut se ’ntrunescă și aplacidarea Ro
mânilor", și că „mai are speranță, 
că cu altă ocasiune deputatul cer
cului electoral Șomcuta-mare se va 
estinde și asupra gravamenelor po
porului român11. Totuși fâia sibiiană 
nu se putu reține a nu-i spune de
putatului din cestiune și câte-va ade
văruri aspre, cel puțin cu privire la 
partea cea mai mare a calumniilor 
cuprinse în vorbirea sa la adresa 
poporului român.

In loc de cuvântul „calumnii", 
ce’l folosim noi aici, „Tel. Rom. în-1 
trebuințeză circumscrierea diploma-I 
tică: „combaterea unor rele, care nu 

esistă". Ei bine! „Papp Jozsi a com
bătut după părerea numitei foi si- 
biiene un rău care, „esistă", acesta 
ar fi .„pasivitatea Românilor"; der 
a combătut și „rele, ce nu esistă11 
și acestea sunt „dacoromânismul", 
și „lipsa de patriotism11. In fine 
Papp, după-cum constată aceeași 
foie, a apărat și unele rele destul 
de bine cunoscute, de pildă mag'hia- 
■risarea.

Cei dela foia sibiiană văd în de
butul lui Papp. care a întâmpinat 
„aplacidarea Maghiarilor11, un eve
niment, ce-i face a-i da o impor
tanță mai mare, decât i-ar atribui’o 
ei, pote, după convingerea lor in
timă; ba s’ar păre, că spereză chiar 
dela dânsul ceva pentru viitor. Cu 
tote astea, recunoscem, nu se pot 
dumeri asupra gravei cești uni a „gra- 
vaminelor11 poporului român, de care 
nu vrea să scie nimic deputatul 
chiorân.

O însemnătate mult mai mare 
îi dau vorbirei lui Papp lozsi cei 
dela foia română aradană, cari nici 
că sunt tormentați de nedumerirea 
privitore la gravamine. Acestea sunt 
lucruri bagatele. Pentru ei se tra- 
teză — cum se vede dintr’un arti- 
cul mai nou al „Trib. Pop. “ dela 5 
(18) Februurie a., c. — acum mai 
ales de „aflarea căilor politice de 
apropiere între Maghiari și Români". 
De aceea, fără a supune discursul 
d-lui Papp unei analise, fiind-că „nu 
voiesc nici să-l combată, nici să-l 
aprobe11, cântăresc acest discurs după 
efectul, ce l’a produs asupra parti
delor maghiare și a guvernului.

E logic. Vrând cineva să afle 
căile, ce ar pute duce mai degrabă 
la prietenia cu Maghiarii, n’are de
cât să studieze disposiția și dorin
țele acestora, ca se scie să le dea 
în glas. „Viile aplause", ce le-a în
tâmpinat vorbirea epocală a ro- 
mâno-maghiarului Papp din partea 
Maghiarilor, urmeză deci a fi ca și 
„busola11, după care trebue să se 
îndrepteze politica „noului curent11 i

j de frățietate. Acesta e clar și lim
pede.

De aceea nu e nimic surprinză
tor, când cei dela foia aradană trec 
peste „forma" și aprețieză „fondul" 
discursului din cestiune, ce „afost mai 
ales aplaudat" de adversarii noștri 
politici.

Și fondul este: „unitatea națiu- 
nei maghiare" și „condamnarea po
liticei de pasivitate a Românilor, 
care împiedecă o transacțiune ore- 
care și cu care Aradanii „nu pot decât 
să consimță".

La imputarea de „daco-româ- 
nism" cei dela foia aradană observă 
numai, că deputatul Papp greșesce, 
că nu le atribue și lor atâta minte 
câtă crede a ave el, er încolo ei gă
sesc, că „mintea sa de cetățân" 
i-a fost suficientă pentru de-a „ni
meri cuiul în cap, când solicită prie
tenia, Ramânilor cu Ungurii".

Etă cum de-odată un „politi
cian" obscur ca Papp Jozsi a putut 
să ajungă omul situațiunei „noului 
curent" româno-maghiar.

Sașii si naționalitățile. Foia ro- 
mână din Arad de mai mult timp călăresce 
pe ideia, că Sașii sunt înclinați a-se „alia" 
cu naționalitățile. In dilele din urmă vor
bind despre „noul curent" și despre șan
sele, ce s’ar deschide de-a întră cât mai 
curând în dietă și de-a da acolo mâna cu 
celelalte naționalități, a accentuat chiar, 
că în momentele de față Sașii ar pute fi 
câștigați mai curând, ca ori și când mai 
înainte pentru o astfel de „alianță". Față 
cu acestă afirmare, „Sieb. D. Tageblatt" 
din Sibiiu declară categoric, cum-că Sași
lor nici prin gând nu le trece de-a în
cheia alianță cu vr’una dintre naționali
tăți, dicând: „Noi (Sașii) ne-am pronunțat 
asupra acestei teme de atâtea ori în sen
sul unui refus neîndoios a acestei idei, 
încât nu mai apare necesar de-a repeta 
erăși ceea-ce am declarat*.

In dieta ungară s’a continuat eri 
desbâterea budgetului. A vorbit Darânyi 

din partidul poporal contra budgetului. 
Molecz liberal polemiseză cu Lindner, sus
ținând, că trebue să se alăture cu toții la 
idea de stat maghiar, fără cugete reser- 
vate. Bedthy Akos combate guvernul. 
Szell ar fi trebuit se demisioneze, decă 
n’a putut mijloci primirea unui alt Ungur 
ca însoțitor al moștenitorului în locul lui 
Zichy. Pote Veszi ar fi fost mai bun! (Ila
ritate). Crima cea mai mare a lui Szell 
— dice B. — a fost urcarea cvotei. S’a 
dus Banffy și nimeni n’a plâns după dân
sul. Evenimentele îl vor mătura și pe 
Szell.

Congresul catolic unguresc.
După o pausă de trei săptămâni, 

congresul pentru autonomia catolică s’a în
trunit erăși la 17 Februarie n. După ceti
rea și verificarea procesului verbal al ul
timei ședințe și după-ce Hovanyi Gyula 
a presentat proiectul despre organisarea 
representanțelor comunităților eclesiastice 
și sfera de drept a acestora, congresul a 
trecut la desbaterea pe paragraf! a elabo
ratului comisiunei de 27.

S’au desbătut §§-i 21—35.
In sensul §-lui 21, ori-care 'paroch’e 

romano-catolică constitue de ordinar o co
munitate eclesiastică deosebită.

La punctul acesta s’a născut o dis
cuție interesantă, care privesce îndeosebi 
pe Românii uniți și pe Ruteni.

Demko Kalman propune, ca primul 
alineat al paragrafului se se modifice ast
fel: „Ori-care parochie romano-catolică de 
rit latin și grecesc formeză în de comun o 
comunitate eclesiastică de sine stătătore".

Episcopul de Agria Dr. Samassa 
esplică, că și cei de rit grecesc sunt ro
mano-catolici, fiind-că și ei stau sub juris- 
dicțiunea supremă a Papei dela Roma.

Demko Kalman recunosce, că în ce 
privesce credința (!) și cei de rit grecesc 
surit romano-catolici, însă după usul ob
ștesc, sub numirea de romano-catolici se 
înțeleg numai catolicii de rit latin.

Szmrecsanyi L. (canonic): Demko 
vre, ca usul păgubitor (/), care face deose
bire între romano și greco-catolici, să se 
susțină. Voteză (contra acestei propuneri.
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Romanul unui copil bolnav.
De Catulle Mendes

(Urmare.)

In faubourg-ul St. Honore, la colțul 
dela Avenue Marigney, se afla palatul con
telui Borg. Era o zidire seriosă, aprdpe 
sombră și arangiamentul intern purta de 
asemenea un caracter rigid. In etagiul 
întâi erau salonele de recepțiune, în al 
doilea locuia contele, al treilea fii aran- 
giat anume pentru micul Kurt.

După-ce ai traversat antișambra, a- 
jungl într’un salon cu draperii de catifea 
nâgră, în care atîrnau câteva portrete de 
ale străbunilor contelui; în mijloc deasu
pra portretului, care representa pe înte- 
meiătorul familiei, se putea citi pe o ban- 
dieră lată de aur cu litere roșii devisa ca
sei Borg: „Sumus qui fuimus".

După salon venia biblioteca, de unde 
ajungeai în odaia de dormit. Acesta era 
o cameră spațiosă, sombră, cu tapete grele 

de mătasă roșie închisă și perdele, cu un 
pat uriaș de abanos, atât de mare și greu, 

i încât mai curând l’ai fi putut asemăna cu 
un catafalc, decât cu un pat.

Camera îți făcea impresie din cale 
afară tristă și cugete de morte ți-se im
puneau aici involuntar. Față în față cu 
patul, o portieră pe jumătate ridicată lăsa 
privirea liberă spre un balcon larg, o 
proeminență întinsă spre interiorul curții, 
care era prefăcută, la ordinul tinărului 
conte, într’o seră, seu grădină de ernă. 
Insă totă pompa florilor cu mirosul lor 
dulce, nu puteau înveseli camera sombră, 
ea semăna mai mult cu un mormânt în- 
cunjurat de flori.

Doi ani după plecarea sa din Dorm- 
fde. Kurt se afla într’o dimineță de Noem- 
vrie în grădina de ernă. El ședea aprdpe 
acoperit de desul și verdele frundiș și-și 
rezima capul de giamlîc.

Era în etate de 11 ani. Fața îi era 
palidă și veștedă, fruntea de o convexi- 
tate marcantă, perul seu bogat de o co- 

i lore blondă, deschisă, în jurul gurei sale 
! par’ că se formase o trăsătură, care trada 

un fel de răutate. Numai ochii lui de o 
colore albastră închisă și de o tristeță 
adâncă, se puteau numi frumoși. Intrega 
fisionomie avea espresiunea unei oboseli 
mari, resultatul precocității.

Prin giamlîc se vedea curtea și fa
țada dela casa vecină. Ochii lui Kurt erau> 
îndreptați la o ferestră închisă și din ochii 
lui se oglinda chinul desilusiei.

De două dre ședea aici băiatul, ne- 
vădut și pândind. De-odată se deschide 
ferestră și o fată blondă și tînără apare 
într’însa. Kurt. ca orbit, închise ochii și 
se cutremură, ca unul, care s’a rătăcit în 
întunerec și tresare la o scânteiere de lu
mină. ce apare pe neașteptate. Insă nu 
peste mult erăși își âpropie capul de giam
lîc, își ridică agale pledpele, ca omul, care 
vre se se deprindă pe încetul cu lumina 
și privia dincolo cu ochii sgâiți, cu gura 
căscată și cu respirația oprită; nemișcat. 
Trăsătura răutăcidsă din jurul gurei se 
prefăcu într’un surîs ecstatic și părea ne
spus de fericit.

Așa rămase el timp îndelungat cu
fundat în intuițiune. Tinera copilă dela 

ferestră nici idee nu avea, ce bucurie, ce 
fericire îi causa presența ei bietului băiat 
bolnav; ea părea perdută într’o reverie 
dulce, ori aștepta pe cineva, căci mereu 
își întorcea capul, spre a privi peste curte, 
la portă. In adevăr, etă că se arată un 
tînăr elegant, care o salută prin un gest 
intim, apoi traversă curtea și dispăru prin 
ușa de intrare.

Kurt tresări îngrozit. Fisionomia lui, 
ce luase un moment o înfățișare frumosă, 
prin espresiunea delicată și fericită de mai 
nainte, luă acum o înfățișare înspăimântă- 
tore. Ochii lui păreau a eși din orbite și 
sămănau cu două globuri ^ângerose; el 
își mușca în mod convulsiv buzele. In
trega lui față era desfigurată și când își 
întinse capul, să privescă în urma strei
nului, gâtul lui luă asemănarea gâtului 
unui uliu. Când își ridică din nou privirea 
la ferestră, aceea era închisă și apariția 
drăgălașă dispărută.

(Va urma).



Pagina 2. GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 29 — 1901.

Congresul a acceptat punctul de ve
dere al lui Samassa, după care n’ar mai 
esista decât parochii romano-catolice.

Paragrafiii 22—25 s’au primit cu mo
dificările propuse de comisiunea de 9. La 
§ 27 s’a primit propunerea, că cel ce lo- 
cuesce 1 an într’o comună, acela e mem
brul respectivei comunități eclesiastice. 
La § 28 s’a primit propunerea episcopului 
Hettyei, că nu pote fi membru al comu
nității eclasiastice acela, care timp de un 
an nu și-a botezat copilul nou născut. Cu 
ore-carl modificări stilare s’au primit apoi 
§§-i 29—35.

După cum am amintit, episcopii ca
tolici unguri au ținut Sâmbătă și Dumi
necă conferențe. In conferențele acestea 
s’au stabilit modificările de propus în pro
iectul comisiunei de 27. Episcopatul a re
nunțat la pretensiunea de-a i-se estrada bu
nurile bisericesc!, susține însă drepturile 
asupra școlelor superiore și medii catolice 
față cu guvernul și drepturile privitore la 
școlele primare față cu autonomia.

Din Camera română.
După d-1 Carp, în ședința dela 1 Fe

bruarie v., a luat cuvântul d-1 prim-ministru 
Dili). Siurdza; care dice, că partidul liberal 
și-a făcut datoria în împrejurările grele, 
în cari a venit la putere. D-1 Carp a dis, 
că răspunderile cari apasă asupra diferite
lor partide și diferiților bărbați de stat, 
sunt de două feluri: unele basate pe ne
esperiență, altele pe nerăbdare.

In ce privesce pagubele din neexpe- 
riență — și trebue se observe, că sunt 
greșeli din neesperiență și din esperiență 
— sunt în mare deosebire de vederi cu 
d-1 Carp, căci le cifrez la 400 de milione, 
dând o parte mare acelei neesperiențe, 
care putea să slujescă ca esperiență largă. 
Ca pildă, pote să ne servescă anul în care 
în diferite centre s’au construit cinci mari 
clădiri școlare, cari au costat 7,900,000 lei. 
Și decă la acestă sumă adaugem cele 7 
milione cheltuite pentru palatul poștelor, 
avem o cifră de 14,000.000 lei. Aprdpe 8 
milione cheltuite pentru clădiri școlare, 
pentru cari se întocmiseră devise de 2 
milione și 7 milione pentru un palat al 
poștelor din Bucuresci, când pentru cel 
din Miinich s’au cheltuit 2 milione! Și 
s’ar mai pute cita un șir mare de ase
menea cheltueli, cari țin de neesperiență 
plină de esperiență. D-1 Carp a mai citat 
înse un fapt și acesta e budgetul enorm 
de 245 de milione.

Tdtă suflarea românescă ar trebui 
se fie alături pentru-ca asemenea espe- 
riențe se nu se mai potă face pe spina
rea țărei.

In ce privesce opiniile bărbaților, cari 
au dispărut dintre noi, ele trebuesc res
pectate mai cu semă de cei cari au avut 
legături mai strînse cu ei; trebue să fie o 
satisfacție pentru d-1 Carp faptul, că a in
vocat pe Menelas Germani.

Intrând în fond primul ministru dice, 
că dela regularea situației tesaurului pu
blic atârnă desvoltarea viitore economică, 

financiară și politică a țării. Stăm încă în 
fața unui rest de deficit de 18 milidne, forte 
mare în raport cu veniturile actuale ale 
statului.

Trecând la cestiunea impositelor, 
spune, că unde nu e nimic, nu se pote 
lua nimic. S’a căutat der, în ce privesce 
impositul pe țuică, să se revie la taxa pe 
hectar. S’a înființat cassa de amortisare, 
căci era un nonsens să se amortiseze prin 
răscumpărări o datorie deja amortisabilă 
și mai cu semă cu budgete în deficit.

In privința disponibilităților lucrul 
stă așa: se punea înainte vândarea averei 
statului, pentru-ca să se acopere deficitele 
făcute prin neexperiență, din nerăbdare 
seu din monstruositate. Noi n’am voit să 
vindem petrolul seu pădurile și am cre- 
dut, că nu e bine să mergem să batem 
ca nisce cerșitori la ușile bancherilor 
streini. Am voit să reservăm acestă avere 
a statului spre a ne folosi de acest venit 
când vom fi cuminți. (Aplause).

Am spus, că trebuesc reduse chel- 
tuelile și le-am redus; am spus, că bud
getul trebue menținut în limitele actuale 
și suntem pe cale de a-ne ține de pro
misiune.

Resultatul acestei politice e un bud
get, care se va solda probabil c’un esce- 
dent de 5 milione. Am recâștigat astfel 
încrederea străinătății și renta 5% s’a ur
cat la 96'/2.

D. Oarp în cuvântarea sa a cerut si
guranță pentru capitalurile străine. Nu 
trebue însă să ne gândim în primul rând 
la siguranța nostră, a țăranului nostru, la 
asigurarea capitalurilor indigene ?

încât privesce punerea de nouă im- 
posite, trebue să lăsăm timp contribuabi
lilor să mai răsufle după doi ani răi. Ve
niturile vor cresce și așa.

S’a dis, că art. 7 e o asigurare în 
contra neprevederei nostre. E mai mult: 
o pavădă a rassei nostre. Ore în Francia^e 
chip se cumpere un strein pământ? In 
Germania, statul cumpără chiar pământ în 
Pomerania, pentru-ca să-1 dea la Germani. 
E ore la noi mai puțină nevoie ca pă
mânturile se rămână ale nostre?

Ministru-președinte analiseză apoi 
budgetele pe ministere, arătând, că cre
ditele s’au prevădut cu cea mai mare 
prudență. Terminând, declară, că trebue 
să ne mărginim la puterile nostre și în 
acest scop va presenta peste câte-va 'dile 
un proiect pentru acoperirea deficitului 
rămas de 18 milione.

Proclamarea de măsuri escepționale și 
dreptul statarial în Triest.

în urma revoltelor petrecute în Triest, 
consiliul de miniștri a hotărît proclama
rea stării escepționale în Triest.

Conform acestei hotărîri articolele 12 
și 13 și în parte articolul 8 din legile fun
damentale despre drepturile generale ale 
cetățenilor, s’au suspendat.

în urma suspendării art. 12 guvernul 
este autoiisat de a iiiterdice formarea de so
cietăți și de a suprima activitatea societăți
lor existente. Adunări publice nu se pot ține, 
er întruniri electorale, convoiuri, procesiuni, 
pelerinage se pot ține numai cu aprobarea 
autorității politice.

în urma suspendării art. 13 organele 
administrative sunt autorisate a suprima 
apariția și răspândirea productelor de presă, 
de a detrage debitul poștal pentru aseme
nea producte și de a suspenda lucrările 
stabilimentelor tipografice. Mai departe se 
pote impune tuturor publicațiunilor, ca trei 
ore înainte de apariție se se trimită exem
plarele obligate la poliție.

Prin suspendarea articolului 8, ter- 
minul relativ la scutirea dreptului de do
miciliu, conform căruia un arestat trebuie 
se fie predat judecătoriei în timp de 24 
ore, se lărgesce la opt dile.

Mai departe personele arestate pentru 
delicte politice nu se pot libera pe cauți
une, er personele străine pot fi expulsate 
din raionul districtului respectiv, er cele 
domiciliate în acest district, decă sunt sus
pecte, pot fi obligate a nu se mișca din 
cutare localitate.

Proclamarea dreptului statarial a fost 
făcută în f<5ia oficială și prin placate de 
cătră șeful provinciei, în acord cu preșe
dintele tribunalului superior și prim-pro- 
curorul.

Pentru acest scop s’a instituit o in
stanță judecătorescă a parte cu un preșe
dinte și trei judecători, cu asistență militară 
și cu preotul, medicul și călăul în perma
nență la fața locului.

Decă instanța statarială îl găsesce în 
unanimitate de vinovat pe acusat, atunci 
sentința este condamnare la morte. Numai 
după-ce s’a dat exemplu înspăimântător 
prin executare câtorva din cei mai vrednici 
de pedepsă, se vor da pedepse de temniță 
grea de la cinci până la două-deci de ani. 
Acestă din urma disposiție e valabilă și 
pentru inculpații minori. Executarea con
damnatului se face de regulii doue ore 
după publicarea sentinței.

Teritorul pentru care s’au luat aceste 
măsuri escepționale, este orașul Triest cu 
cele 11 cartiere ale sale și împrejurimele 
(11 comune; într’un circuit de 94.77 chi- 
lometri pătrați. Orașul, după ultimul re- 
rensemânt, are o populațiune de 180,000, 
er comunele 80,000 suflete.

Reforma instructiunei in Francîa.
în parlamentul frances se desbate 

actualmente reforma instrucțiunei publice.
In cursul desbaterilor ministrul in

strucțiunei publice, Gustav Leygubs, a 
pronunâțat un discurs remarcabil, în care 
a făcut apologia classicismului. Etă câteva 
pasage din acel discurs:

Trebue să formăm — dice L. — în 
mijlocul democrației o aristrocrație inte
lectuală, aședată de-asupra contingențelor 
utilitare, o aristrocrație furnisată de popor 
și care se păzescă interesele sale morale’ 
permanente. Etă de ce trebue să menți
nem învățământul umanior.

Acest învățământ este pentru tdte 
timpurile și pentru tdte țările, însă, decă 
există o rassă, care trebue se-1 mențină, 
acâsta este rassa nostră.

Istoria nostră este impregnată de 
antichități grece și latine; acestea au for
mat grandorea nostră și ne mențin influ

ența ,în lume (Aplause). Civilisația latină 
a străbătut mările. Chiar și Statele-Unite 
au ajuns la convingerea, că forța capita
lului încă nu este suficientă.

Doue mari curente își dispută domi
nația în lume: civilisația născută în Roma 
și Atena și civilisația anglo-saxonă. Noi 
suntem representanții celei dintâi.

învățământul clasic dureză la noi 
șepte ani. Domnii Massi și Coviyba cer să 
se reducă la șese. Germania îi consacră 
nouă ani, Wiirtemberga dece; Scoția opt; 
Anglia consideră cultura nostră ca ideală 
și se sforțeză a o introduce la sine, când 
la noi unii ar voi să o distrugă.

Păstrând studiile umaniore, rămânem 
fideli tradițiunilor nostre, genului nostru, 
rolului nostru istoric. Noi asigurăm for
mațiunea spiritelor într’un sens conform 
originei nostre; noi dăm o instrucție nu 
numai francesă, ci și umană, singura, care 
pote prepara în copil pe cetățen și pe om.

D-1 Viviani a desvoltat tesa gratui
tății învețămentului secundar pentru toți 
copiii, ca si cum în democrație ar trebui 
să dăm același învățămînt la toți, fără se 
ținem cont de gusturi și aptitudini.

D-vdstră vreți să dați învățământul 
secundar la toți fără destincțiune ? Der vă 
rog să vă puneți în fața realității.

In diua, când veți fi deschis tdte fa
cultățile pentru toți tinerii, noi nu vom fi 
decât O'națiune de medici fără cliențî, de 
advocați fără procese, de aspiranți la func
țiuni, fără locuri și de parazită de tot soiul.

Adi în Francia, ca și în alte părți, 
carierele liberale respond tuturor necesită
ților societății și eu die, că decă veți da 
aceleași ușurințe la toți, veți crea numai 
paraziți sociali.

Eu die, că țăranul, care brăzdeză pă
mântul îndeplinesce un rol tot așa de înalt, 
ca și medicul, seu advocatul și că este 
injust a susține, că esistă un fel de muncă, 
care este nobilă și alta care este descon
siderată.

SOIRILE D1LE1.
— (> (ID) Februarie.

Societatea geografică română. Con
form statutelor Societății geografice ro
mâne, comitetul convocă pe toți domnii 
societari a-se întruni în adunare obligato
rie, la 2/15, 3/16 și 4/17 Martie 1902, la 
8’/2 ore sera, în sala de ședințe a Se
natului. Ședințele vor fi presidate de Ma- 
jestatea Sa Regele. Programa lucrărilor 
este următdrea: Sâmbătă 2/15 Martie: 1) 
Raportul anual al d-lui secretar general 
George I. Lahovari. 2) D-1 Dim. Ollănescu: 
Oum ne cunosc pe noi străinii, ca țâră și 
ca popor. 3) D-1 Dim. A. Sturdza: Prutul. 
Duminecă, 3/16 Martie: 1) D-1 S. Mehe
dinți: Granițe. 2) D-1 Gr. G. Tocilescu: Es- 
cursiune în Grecia. 3) D-1 St. Hepites: As-

Impresii și amintiri.
V.

Augustin Coltor, cel mai amabil din 
toți hotelierii pe câți i-am cunoscut pănă 
acuma, încă nu era culcat. Avea mușterii 
la oră atât de înaintată. Nu erau mulți, 
numai trei la număr, însă de diferite 
etăți, profesiuni și graduri de cultură, o 
dovadă, cred eu, destul de elocuentă des
pre armonia, ce domnesce aici între dife
ritele profesiuni.

Mi-a servit un ceaiii și mi-a dat o 
cameră, în care un flăcău a ațîțat focul, 
cât ai bate în palme.

Gând m’am deșteptat din somn toca 
de s. liturghie.

Catedrala din Blașid este destul de 
cunoscută din diferitele fotografii și de pe 
cărțile poștale ilustrate. Ea domineză cu 
frontispiciul ei și cu cele două turnuri 
piața cea mare, împrejmuită de institute 
culturali de tdte gradele. Este mai mare, 
decât mitropolia ortodoxă din Bucuresci, 
nu este însă nici pe jumătate, ca cea 
din Iași.

Liturghia o celebra un canonic. Mi
tropolitul și membrii capitolului metropo

litan ședeau prin străni. încolo profesori, 
elevi, teologi și alți credincioși de ambe 
sexele, nu tocmai mulți la număr.

„ Unul sfânt, unul Domn, Isus Christos, 
întru mărirea lui Dumnedeu, Tatălui amin*  
răsună melodios din strană.

*) Lortzing, Vaffens'■lnnied III 13.

r

Mă așteptam acum la o priciastnă. 
In loc de acesta însă un membru din cler 
se îndrepteză spre amvon. O predică!

Predicatorul era un contimporan, cevș,. 
mai tînăr, și prieten al meu dela univer
sitate. Același mers, aceleași gesturi, ca 
pe timpul, când eram împreună. O deose
bire totuși am remarcat: Părul seu bogat 
de atunci l’a rărit strașnic timpul, er tră
săturile feței îi tradau semne de suferințe 
și pote desilusiuni:
iludfy id) rear cin gangling mit locfigem t)aar, 
2In Zllut unb an £)offnungen reicb.*)

Stăteam într’o strană față în față cu 
amvonul. Prietinul m’a zărit, a rămas sur
prins și nu s’a putut degaja de o mică 
emoție, atât de naturală în asemenea îm
prejurări.

A predicat despre caritatea crești- 
nâscă, ca factor social. Era o predieă-con- 

ferență, care făcea parte dintr’o serie de 
predici, începute deja mai ’nainte.

Am stat locului, pănă au eșit toți 
din biserică. Metropolitul, o figură mar
cantă, bărbat viguros încă, deși mulți ani 
sunt, de când portă cârja archierescă.

Intre canonici etă și fostul protopop 
al Clușinlui, care odinidră m’a găzduit în 
atâtea rânduri.

In casa lui ospitalieră eram primit 
în fie-care an odată, de două-ori, când 
mergeam și veniam dela Beiuș și Buda
pesta. Căci pe acele vremuri linia de pe 
„Valea Someșului” nu era construită și 
trebuia vrând nevrând să mâi în Clușih.

Etă și venerabilul academician și dis
cipol al lui Cipariu, er în urma lui alți 
canonici și profesori mai tineri!

După cei mai bătrâni au defilat apoi 
contimporani de ai mei pe dinaintea mea. 
Intre aceștia m’am amestecat apoi și eu.

In Blașiiî se află adunată o adevă
rată comoră bibliografică, care când ar fi 
strînsă, cum era vorba odată, la un loc, 
într’un fel de „Bibliotecă centrală14, mult 
serviciu ar aduce cercetătorilor.

— Biblioteca lăsată de Cipariu este 
arangiată deja? întrebai eu.

— încă nu.

— Atunci, cum se orienteză biblio
filul și istoricul, care caută isvdre și n’are 
un conspect, un catalog seu așa ceva? 
Am audit, că mai anul trecut a fost pe 
aici profesorul de universitate N. lorga 
din Bucuresci.

— Pentru asemenea cașuri avem pe 
bătrânul preposit, care scie tdte colțurile 
din tdte bibliotecile din Blașiiî. Iorga a 
stat aici vr’o 2—3 dile și a găsit tocmai 
ce căuta.

$ *
Două-deci și patru de ore! Ce sunt 

două-deci și patru de ore, când ai ave 
atâtea de vedut și aiujit!

Timpul grăbia și dilema între dorința 
I de a rămână și dorul de acasă trebuia 
I resolvită.
I Era ârăși pe la orele 3 după medul 
nopții, când părăsind Blașiul, mă îndreptai 
spre gara „Kukullbszbg14, un nume destul

i de cacofonio pentru un oraș atât de dră-
1 gălaș. Am plecat împreună cu un tînăr și 
harnic advocat, cu care voiu călători la 
olaltă încă câte-va ore.

Nu se vedea nici o stea pe cer, er 
pe pământ în loc de covorul alb, ce ar 
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tronomul Căpităneanu. Luni, 4/17 Martie: 
19 D-l llie Raclu: Apele alimentare ale 
orașelor. 2) D-l Th. Burada: Despre Vlahii 
din Krainia și Croația. 3) D-l A. Marti- 
•neanu: Genovezi și Venețiani la gurele 
Dunărei. După terminarea conferințelor va 
fi ședință intimă a membrilor Societăței 
pentru votarea budgetelor pe anul 1902, 
aprobarea socotelilor pe anul 1901, alege
rea unui membru în comitet în locul ră
posatului V. Al. Ureche și votarea de 
membrii noi.

învinuiri nebasate contra episco 
pnlui Pavel. Diarul kossuthist „Eyyeter- 
ies“ scrisese săptămâna trecută, că din in
cidentul jubileului Escelenției Sale epis
copului Mihail Pavel din Oradea-mare, s’ar 
fi pregătind o mare demonstrație chiar de 
cătră Românii din Bihor. Causa pretinsei 
d.emonstrațiuni o atribuia foia șovinistă 
însuși episcopului, care prin procesele ce 
le-ar fi făcut comunelor române din Bi
hor, acestea ar fi pierdut tdte pădurile și 
pășunatul, er episcopul le-a esarendat străi
nilor, pe când locuitorii autochtonl sunt 
■espuși celei mai mari miserii. — Față de 
aceste învinuiri și scornituri ale foiei ma
ghiare, vicarul Dr. Aug. Lauran publică 
în foile din Peșta o desmințire, în care 
spune, că pășunatul domeniului episcopesc 
gr. cat. de Oradea nu se dă decât comu- 
lor, er nici decât străinilor în arendă, și se 
■dă, în condition! atât de favorabile, încât 
nicăiri în țeră pășunat mai ieftin nu se 
găsesce ca pe teritoriul domeniului epis
copesc. Dr. Lauran dice, că este o necu- 
vință a acusa de lăcpmie pe un archiareu, 
care tot banul ce-1 economisesce îl dă 
spre scopuri publice, er pentru alinarea 
miseriei poporului împarte gratuit păpu- 
.șoiu și alte alimente.

„Done nume de botez44. Sub acest 
titlu diarul „M. P.“ biciuesce cu multă 
energie „obiceiul periculos14, ce „a înce
put" a-se practica în straturile ignorante 
.ale populațiunei, de a da la botez alt nume 
■copilului, diferit de acela, sub care a fost 
trecut în registrul matriculantului. Numitul 
cliar citeză §-ul 83 al art. XXXIII din 
1894, în care se prevede o amendă de 
200 corone pentru aceia, cari portă alt 
mume, diferit de cel din registrul civil, și 
atrage atențiunea matriculanților, să lumi
neze poporul asupra disposiției legale. — 
Nu putem se nu relevăm, că observațiile 
foii din Olușiu se refer la poporul român. 
Dâcă se întâmplă să i-se nască unui Ro
mân o copilă, vine la preot și cere d. e. 
.să o boteze „Flore44. Preotul o numesce 
Flore și așa se numesce pănă la morte. 
■Cine-i de vină însă, decă matriculantul o 
.fi trecut în registru numele de „Virâg?“ 
•conform instrucțiunilor, ce le are densul? 
întrebăm, 6re poporul este acela, care a 
„.început44 să introducă „obiceiuri pericu- 

lose (l)44, ori instrucțiile matriculanților au 
întrodus inovația, diametral opusă obice
iurilor poporului, de a-și boteza copiii, 
cum a învățat dela străbun! ?

„In Carpați44. La Ateneul român din 
Bucuresc! s’a ținut conferența „In Carpaț!14 
de d-l Take Ionescu. După rapdrtele diarelor 
din capitala română, d-l Take Ionescu a 
ținut încordatei cu farmecul oratoriei sale 
timp de două ore atențiunea publicului 
ascultător, care a umplut sala Ateneului 
pănă în cel din urmă colțișor. Conferen
țiarul și-a zugrăvit în culori vii și măestre 
impresiile, ce le-a avut cu ocasiunea unor 
escursiun! făcute la ruinele Sarmiseghe- 
tusei, în munții Făgărașului și ai Hațegu
lui. Venitul, ce l’a produs acestă confe- 
rență, este destinat pentru ridicarea unei 
statue sculptorului I. Georgescu.

Deces. Dr. Nicolae Olariu asesor și 
referent consistorial estra-ordinar, a înce
tat din viâță eri în Sibiiu.

Conferență publică în Clușiti. D-l 
profesor univ. în pensiune loan P. Tloran- 
tin va ține Duminecă în 9 (23) Februarie 
o conferență publică în localitățile Casi- 
nei Române despre „Natura Frumosului". 
începutul la 6 bre p. m.

Greci și Români. Diarul grecesc 
„Emprosu’ anunță din Salonic, că Grecii 
din Milowitza, aprope de Monastir (Mace
donia), au alungat pe Românii, cari voiau 
să ocupe biserica grecescă. Câți-va Ro
mâni au fost răniți.

Potop de aur. De pe piețele finan
ciare europene, se anunță, că abondența 
aurului e mare, Acesta apasă pretutindeni 
asupra dobândilor. Banca Angliei nu face 
nici o încercare spre a atrage la sine me
talul galben. Tot aurul, ce sosesce e cum
părat pe continent. In Austro-Ungaria pre
țul aurului pe piață a ajuns la cursul ne
cunoscut încă pănă acum de 2‘/2 %

Când deputății grăiesc în para
bole... In ședința dela 17 Februarie a die
tei ungare, deputatul Rakovszky din par
tidul poporal a reproșat colegului său li
beral, Ivânka Oskar, că este inconsecuent, 
deore-ce la 1896 a solicitat concursul par
tidului poporal, față cu care partid adi se 
arată atât de ingrat. Ivanka a răspuns 
printr’o parabolă, pe care atât el, cât și 
partidul liberal, care a aplaudat, o cred 
forte reușită, din care însă resultă o con- 
cepțiune morală, care nu face tocmai ono- 
re acelui partid. Etă, ce a dis Ivanka: „In 
cât pentru sprijinul primit dela partidul 
poporal, am se răspund cu un esemplu 
rustic: Decă d-l deputat pe vremea aratu
lui și semănatului vine la mine cu boii 
săi și-mi ajută la muncă, eu îl voiu ac
cepta cu plăcere. (Ilaritate în drepta). Așa 
mi-ați dat d-vostre concursul. — Când însă 
vine cu boii la mine, să-mi calce semănă
tura abia răsărită, am să-l gonesc și pe el 
și pe boi cu ciomagul.44 — Wie der Schelm 
ist, so denkt er.

Agent! slayofili în România. Dia- 
rul „Patriotul14 din Bucuresc! aduce soi
rea, că populațiunei catolice din comuna 
Cioplea, o populație de origine bulgară, 
der care adi este cu desăvârșire romani- 
sată, i-s’a impus cu sila un preot polon, 
care face acolo propagandă slavă. Acest 
preot a scris o carte de rugăciuni sub tit
lul „Bratstovo Ui congregația.11 — Pe lângă 
„Pravoslavni Vostok44, care n’a găsit de 
loc resunet în România, acum altă belea 
cu „Bratstovo44 și acesta în imediata 
vecinătate a Bucurescilor! — Ar trebui 
puși la reson acei Poloni, cari după ce 
și-au perdut patria, acum caută să sădescă 
zizanie în alte țări prin propaganda lor 
slavă.

Țarul contra jidovilor. Se scrie din 
Petersburg: în timpul din urmă șese jidovi 
au cerut dela guvernul din Kursk, pe 
basa decorațiilor, ce le posed, să fi trecuți 
în matricula nobililor. Afacerea a ajuns 
înaintea adunării nobililor din Kursk, care 
a respins în unanimitate cererile și au ho- 
tărît să se trimită un memorand la Țarul, 
în care să ceră, ca nici unui jidan să nu 

i-se acorde dreptul nobilitar și înregistrarea 
în matricula nobililor, nici chiar în cașul, 
când ar dovedi, că s’a botezat. Dilele 
acestea a sosit ucasul Țarului cătră sena
tul imperial, prin care se respinge cererea 
celor șese jidovi din Kursk și se aprobă 
cererea nobililor, conform căreia pe viitor 
jidovii, chiar și în cașul, când posed ordini, 
cari le dau un drept nominal la nobilime, 
să nu fie trecuți în matricula nobililor.

Școli italienesc! în Albania. Din 
Constantinopol se anunță, că ambasadorul 
Italiei stărue pe lângă Porta otomană, ca 
să acorde Italiei iradelele promise pentru 
înființarea de școli italienescl în Albania.

Victimele farmecelor. Caterina Ku- 
esora din Topolya își temea grozav lo
godnicul, pe flăcăul Husznyăk Jănos. O 
țigancă audind de acâsta s’a oferit, să-i 
facă o beutură, din care decă va bea Husz- 
nyak, într’o săptămână se va face cununia. 
Fata a dat feciorului beutura și a doua 
di l’au găsit mort. De frica)pedepsei, fata 
s’a spânzurat. Gendarmii caută acum 
țiganca.

Santos-Dumont. Cu ocasia ultimei 
înălțări a lui Santos-Dumont, balonul său 
fiind în pericol să se aprindă, el l’a gău
rit și astfel a cădut în Mare, din care causă 
Santos-Dumont s’a îmbolnăvit așa că es- 
periențele sale sunt suspendate pentru cel 
puțin o lună.

Vremea. După o tempratură am pute dice 
primăvăratică, eri și alaltăeri un vânt de 
nord-ost a suflat totă diua. Aseră a cădut 
zăpadă. Vânt cu zăpadă se semnaleză din 
tdte părțile țării. In România încă a cădut 
zăpadă la Botoșani, Burdujeni, Roman, Iași, 
Predeal și în alte localități. Marea negră 
a fost agitată la Mangalia, Constanța și 
Sulina.

Șese ani de temniță pentru omor 
în duel. Curtea cu jurați din Hannovera 
a condamnat pe arendașul Falkenhagen 
la 6 ani temniță de cetate, pentru-că a 
omorît în duel pe funcționarul administra
tiv Bennigsen.

Cutremur de păment. Din Baku (Ru
sia) se depeșeză, că de aici s’a trimis la 
Semacha un batalion de vânători și o 
trupă de sapeuri cu 200 de corturi. Toți 
locuitorii (25,000) au părăsit casele și stau 
sub cerul liber. Prin cutremurul de pă
mânt au perit 2000 de omeni și s’au dă- 
rîmat 4000 de case. In districtul Semaha 
au suferit 34 de comune prin acest cutre
mur. In comuna Marasa, la răsărit de Se
maha lucreză, un vulcan. Rîul Georceica 
și-a schimbat cursitl.

Rigo lancsi fluerat. Țiganul de ope
rete, Rigo Jancsi, care de când cu însu- 
rătdrea lui cu princesa histerică a deve
nit mai faimos, decât „Voivodul țiganilor44 
al lui Strauss, — a pățit’o. Intr’una din se
rile trecute și-a luat erăși arcușul și s’a 
încercat se cânte în fruntea unei orches
tre în „Folies Bergăres44 din Paris. Abia 
a început însă un ciardaș, când din public 
s’au- audit câte-va fluerături, cari au de
venit din ce în ce mai puternice, însoțite 
fiind și de huiduelf. Princesa Ohimay, care 
ocupa loc în public, a leșinat, Rigo a cân
tat ciardașul pănă la sfîrșit, apoi a depus 
arcușul și a plecat cu hotărîrea se nu mai 
debuteze în public.

Intîmpinări.
Părintele Gregoriu Dragos din Sân- 

Mărgita ne trimite cu data de 10 Febr. o 
întîmpinare la cele ce le-a afirmat despre 
d-sa „peregrinul*  înnr. 14 a. c. al „Gaze
tei Transilvaniei44.

■trebui să servescă drept cadru sărbătorilor 
Nascerei, un noroiă clisos, abominabil. ”

In trei (5re și câte-va minute am so- 
•sit la Clușiti, de unde peste puțin timp 
am luat linia de pe „Valea Someșului14, 
■care era să mă ducă pănă în satul meu 
matal.

Cura treci de Apahida, deja formația 
■terenului pare a fi alta, er aerul par’că 
are un miros și o aromă particulară. Pei- 
■sagele, satele, omenii par’că îți sunt vechi 
-cunoscuți. Apoi pasagerii! Aprope în tot- 
deuna găsesc! în compartiment, decă nu 

-un cunoscut seu un prieten, ori chiar rudă, 
apoi cel puțin un cunoscut seu prieten al 
■vr’unui frate, al vr’unei surori, văr seu 
’verișore. Și nici nu trebue să te recomand!, 
■căci te cunosce după trăsăturile feței. De 
câte-or! mi-s’a întâmplat să fiu abordaț 
cu cuvintele.: „D-ta nu ești frate cu no
tarul X, ori cu J. Cu părintele A seu B 
■din părțile nostre? — Decă nu ești frate, 
.atunci trebue, să fii văr, căci tare se
in ănațî44.

In adevăr pentru mine ar fi grea 
problema, de a călători în aceste părți 
„„incognito44.

Delaletca.

Părintele Dragoș negă, că fundațiu- 
nile de bani și de bucate din S. Mărgita 
s’ar face prav și cenușă. Numai o funda- 
țiune de bani este în acea comună, al că
rei venit anual trece în plata învățătoru
lui. Au rămas din bătrâni datorii, cu totul 
160 corone, pe cari decă biserica ar vre 
să Ie incasseze, s’ar alege numai cu chel- 
tueli. Fundațiunea de bucate a crescut 
sub ochii dânsului și din ea s’a reparat 
șcdla, s’au făcut case parochiale etc. Dice, 
că nu dânsul e de vină, decă sunt restan- 
țieri. Din banii pădurei s’a acoperit din 

nou biserica și s’a făcut șindilitura turnu
lui, lucrări, cari au costat peste 600 co
rone ; repararea școlei a costat aprope 400 
corone. Poporul n’a contribuit aici cu ni
mic. Prețul pădurei abia s’a urcat la 810 
corone. Declară, că dânsul a fost în con
tra vinderei pădurei și un an de dile a 
făcut se se amâne lucrul. La învinuirea, că 
de 5 ani nu s’au dat „rațiuni4*,  răspunde, 
că lucrul nu stă așa. Chiar si „rațiunile44 
cele confuse „au trecut prin ochii dânsu
lui44 și mult l’a costat pănă ce le-a scos 
din caos. încât pentru învinuirea de ne- 
gligență pe terenul bisericesc și școlastic, 
părintele Dragoș se provocă la comuna 
Dragu, unde în timp de 7 ani a cumpărat 
2 grădini parochiale, er de 20 de ani de 
când se află în comuna natală, a făcut 
multe, și cu tdte instigațiile unora, armo
nia dintre preot și popor e nealterată.

Oe privesce vacanțele școlare lungi, 
ele au provenit din repararea școlei.

*
O altă întîmpinare ara primit dela 

d-nii V. Pascu Căciulă, Alecu Vidriginescu, 
I. R. Perțache, T. Butane și N. Șeitan din 
Lurches cu privire la corespondența pu
blicată în nr. 12 al foiei nostre despre ale
gerea comunală din Turcheș.

Numiții d-ni erau învinuiți, că cu 
ocasia alegerilor s’au■ desbinat de Români 
și au votai cu o partidă a Ungurilor ti
neri. Dânșii declară în întîmpinare, că și 
ei au lucrat și lucrâză pentru causa ro- 
raânescă, der „în liniște44, „fără a face 
zarvă.... în jurul persdnei44 lor. Acusă pe 
ceilalți Români, „că și acum 3 ani lu
crară atât de imprudent, încât de pe par
tea lor causa românescă la noi (Turcheș) 
era și de astă-dată pierdută44. Spun, că 
Românii din Turcheș sunt desbinați în 
două partide (destul de trist— culeg.), de 
când cu alegerea învățătorului Ivan.

Spun mai departe, ca decă „lăsau 
treburile pe mâna fruntașilor44 ar fi asistat 
la o „rușinosă cădere44 (!); de aceea au 
aflat de bine se urmeze „altă cale44 și se 
constituiră „în un partid tînăr44 (!) cu sco
pul „de a promova interesele românesc!44 
Aici zace „causa44 pentru care la alegerile 
comunale din cestiune „nu s’au putut alia 
cu fruntașii44, faptă pentru care „nu le pare 
rău44, căci „au făcut de astă-dată mai mult, 
decât în trecut partidul44 (?), deore-ce au 
reușit în comitetul comunal de astă-dată 
5 dintre Români, ceea-ce e „resultatul 
muncei44 celor din „tînărul partid44. La 
urmă spun, că ar mai ave multe de dis, 
der „nu vor să dea în vileag nevoile și 
năcasurile casnice44.

ULTIME SOIRI.
Budapesta, 19 Februarie. In șe

dința de ac|I a vorbit deputatul șerb 
Ljubomir Pavlovici, spunând, că e ad
versar al basei dela 1867. El declară, 
că legea naționalităților a fost adusă fără 
se fi fost ascultată naționalitățile. (Pre
ședintele îl chemă la ordine.) Victor 
Rakosi polemiseză cu Sașii, din par
tea cărora răspunde în ton energic 
Lutz Korodi din Brașov.

Budapesta, 18 Februarie. Maj. 
Sa monarchul a plecat ac|i la Viena.

Belgrad 18 Februarie. Guvernul 
își va da demisiunea. Regele trac- 
teză cu conducătorul liberal Ava- 
kumovicT, ca se formeze el un ca
binet dimpreună cu șefii celor-lalte 
partide.

Paris, 18 Februarie. „Matin44 
anunță, sub reservă, că delegații 
buri (Wessels și Wolmarans), cari au 
părăsit Sâmbătă Belgia, nu s’au dus 
în Statele-Unite, ci în Transvaal și 
se (jice, că ei merg acolo, ca să 
conlucre la încetarea ostilităților.

Berlin, 18 Februarie. Deficitul 
budgetului imperial din anul curent, 
întrece tbte deficitele de pănă acum. 
După calcule prealabile, deficitul va 
fi de 70 milione mărci.

Diverse.
Din tote părțile lumii. In Moscva 

se află cel mai mare spital din lumea în- 
tregă. Spitalul are 7000 paturi, 86 medici 
și 900 îngrijitori de bolnavi. In spital sunt 
căutațl anual 15,000 bolnavi.

Proprietar: Dr. Aurel Mâireșianu. 
Redactor responsabil: Traian H. Pop.
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„PARSIMONIA“ institut ie credit și economii societate pe acțiuni in BRÂU.

CONVOCARE
li, b ăhwt giais'ă.ll
a institutului de credit și economii societate pe acții, 

„PAKSIMOJHA" în BHA1T, 
ce se va ține Joi în 6 Martie 1902 st. n. 

la 10 ore înainte de amiatp în localul institutului, 
la care sunt invitați toți acționarii a se presenta 

în sensul §-lui 20 din statutele institutului.

Obiectele de deliberare sunt următdrele:
1. Raportul Direcțiunei și al comitetului de su- 

praveghiere;
2. Statorirea bilanțului și a împărțirei profitului;
3. Alegerea a câte doi membri în direcțiune și 

comitetul de supraveghiere;
4. Alte propuneri eventuale. 
Bran, în 6 Februarie 1902.

Din însărcinare Directiunci vrcședitdele societății:J * b

Mr 6775/901

Din partea Căpi lacătului orășenesc i 
se publică urmaiorea ordinațiuue a 
înalt. Ministeriu de. comerciu din 6 ! 
nov. 1901 Nr. 39505/VIII.

De 6re-ce de repețite ori s’a 
ivit întrebarea că bre autoritățile sunt 
sân nu sunt în drept de a pretinde 
legitimare dola industriașii și negu
țătorii. cari ccrceteză orașele, în pri

BILANȚ CU 31 DECEMVRIE 1901.
Activ e: Corone fii. Pasive; Corone fii.

Cassa în numărar . . . . . 7,758 13 Capital social........................ 94,655 —
Cambii escomptate . 324,904 — Depuneri spre fructificare . 225,444 86
Credite personale . . 44,000 20 Cambii reescomptate 27,526 —
Mobiliar . . . C 904-88 fii. Interese transitorii pro 1902 . 6,490 09

20% amortisare „ 180-98 „ 723 90 - Profit neîmpărțit din 1901 . 750 —
Fondul de reservă .. .. 11,902 49
Deposite.............................  . 981 60

Profit curat ................... 9,636 19

377,386 23 377,386 23

PROFIT si P E R D E R I.»

I. Cav. de Pușcariu.

Bran, 31 Decemvrie 1901.

Debit: Corone fii. Credit: Corâne fii.

Interese pentru depuneri . . 12,194 84 Interese dela cambii și obliga-
Spese diferite........................ 1,772 60 gațiunl............................. 24,916 46
Salarii....................................... 1,450 — Provisiune............................. 4,271 26

Contribuțiune:
a) erarială . . C 1,523'20 fii. i
5) după depuneri „ 1,180’07 „
o) comunală, co- \

mitatensă . „ 277'37 ,,
cT) camerială. . „ 28'22 „
e) de drum . . „ 63’98 „
f) competințe de

timbru . . „ r 3,953 11

Amortisarea mobiliarului . 180 98
Profit curat .................... 9,636 19 \

29,187 72 29,187 72
II

DIRECȚIUNEA:
Ios. Pușcariu m. p., I6n Cav. de Pușcariu m. p., Ilariu Reit m. p., Miron Tătoiu m. p., Axente Moșoiu m. p.? 

președintele direcț. comptabil. c as sar. dir. eșec.

loan Cențu m. p. Georgiu Enescu m. p. loan Mănoiu m. p. Iacob Popa m. p. G. Mănoiu m. p.
Subsemnatul comitet de supraveghiere am esaminat conturile present?, și confrontându-le cu 

registrele principale și auxiliare ale societăței, ținute în bună ordine, le-am găsit în consonanță cu ace
leași și esact.

Bran, 6 Februarie 1902.
Nicolau Garoiu m. p., Leontin Pușcariu m. p., Dr. Nicolau Mănoiu m. p., Nicolau Runcean m. p.h 

președinte. v.-președ.
Iosif Enescu m. p. loan Mănoiu m. p.Cursul la bursa din Viena.

Din 17 Februarie n. 1902.
Renta, ung. de aur 4fl/0...................120 05
Renta de corone ung. 4% • • • 96 95
Impr, căii, fer, ung. în aur 4'/20/0 . 1'20 10 
Itnpr. oăil. fer. ung. în argint 4y2%. 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 119.75 
Bonuri rurale imgare 4°/0 .... 1'6.80
Bonurț rurale croate-slavone . . . 96.—
Irțipr. ung. cu premii................... J20.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156 — |
Renta de argint austr........................ 101.75 ■
Renta de hârtie austr........................ 101.55 ;
Renta de aur austr........................... 1 1.05
LosurI din 1860................................... 151.50
Acț.ii de-ale Băncei austro-ungară . 16 33
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 119.— 
Acț.ii de-ațe Băucei austr. de credit. 695.—■ 

vința calității lor de industriași și 
neguțători, de aceea ordonez ur
ni ăto rele:

Cuprinsul § ului 50 al art. de 
lege XVIII ex. 1884 dă fie-cărui in
dustriaș dreptul de a vinde în 
o rI-c e loc din țâră, la ori și 
care târg anual, atât produsele 
sale proprii, cât și ale altora.

Pe lângă aeâsta disposițiune a 
legii s’a încuibat usul, că târgurile 
anuale s’au cercetat nu numai de in
dustriași și neguțători, ci de obiceiu 
și de alte persbne, cari desfac dife
rite mărfuri spre venȚare

Debre ce inse în sensul disposi- 
țiunilor legei amintite ia cercetare 
regulată a târgurilor anuale pot fi 
îndreptățiți numai industri
așii și neguțătorii (de cari eâ 
țin și industriașii și neguțătorii am
bulanți. patentați pentru târguri), de 
aceea autoritățile au dreptul ori-când 
a pretinde dela. visitatoril târgurilor, 
cari se ocupă cu vânzarea de măr
furi a-și legitima acesta calitatea lor.

Atari visitatori de târguri Bunt 
așa-dară îndatorați a-șl arăta ori
când la cerere certificatul industrial 
și acei venijetorl, cari se presentă 

la târguri în scopul de a vinde pro
duse industriale, fără certificat de 
industriaș se vor opri dela vâncțare.

Acest ordin ministerial ai meu, 
prin care totdeodată scot diu va- 
Ibre ordinul dela 26 August 1875 
■Nr. 19110 al fostului ministru de 
agricultură, indiistriă și comerciu ș: 
care întră în putere de drept im- 
mediat. hu se estinde asupra *en-  
fieril produselor industriei de casă.

Brașov, 15 Februarie 1902. 
(420,1- 1.) Căpitanului orășenesc.
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Tipogtafia A. Mureșiauu, Brașov.


