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o seria garmoud pe o ooiduă 
10 bani pentru o publioaro. — 
Publicări mai dese după tari
fă și învoială. — RECLAME pe 
pagina 3-a o serii 20 bani.

ANUL L X V.

„gazeta* iese în îhcrn |L, 
Abonamente jentiu Austro-Ujigaria: 
Pe un an 24 oor., pe ș6se lurn 

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

Pentru România și străinătate: 
Pe un an 40 frenci, po șAsi 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.

N-rii de Duminecă 8 franol.
Se prenumeră la trite ofi- 

eiele poștalo din întru și din 
afară și la d-nii ooloctori.

Abonamentul muu Brav?
Ădministrațiunea, Piața nare. 

Tflrgul Inului Nr. 30, otsjiu 
I.: Pe un an 20 oor.. po șoca 
luni 10 oor., po trei luni 6 oor. 
Cu dusul in oasă : Pe ut un 
24 oor., pe 6 luni 12 c., p< trt. 
luni 6 oorfino— Un esemplar 
10 bani. — Atât abonamontele 
oftt și inoerțiunile eunt a se 
plăti înainte.

Brașov, Lum-Marțl 12 (25) Februarie. 1902.

Enigma dela Orăștiă.
i.

Noua foiă din Orăștiă, care se 
afișeză ca depositara vederilor poli
tice ale unui grup de tineri din si
nul partidului nostru național, s’a 
ocupat în vre-o trei numeri ai sei 
din urmă, direct și indirect, de <4ia.- 
rul nostru, încercând a-se apera con
tra unor presupuse bănuieli ale nos- 
tre și făcend observările sale asupra 
atitudinei „Gezetei4 din trecut și 
present.

Vrem se răspundem la observările 
amintitei foi. O facem pentru a-ne 
împlini o datoriă publicistică și na
țională.

A spera, înse că ne va succede 
a și convinge pe „tinerii“ confrați, 
de cum-va am avâ dreptate, ne este, 
durere, cu neputință, după-ce unul 
dintre ei, care se vede a fi un fel de 
spiritus rector al foiei, ne spune deja 
a. priori, că „nu-i importă1* ce opiniune 
are „Gazeta Transilvaniei4 asupra 
„pașirei lor“, fiind-că ei sunt deciși 
a merge înainte.4 („Libertatea4 Nr. 
6 din a. c)

Și de ce și-ar și bate ei capul 
asupra opiniunei organului dela Bra
șov cu vechile sale doctrine, cu 
„principiile sale generale de nați
onalism din era vechia4 și cu „formele 
sale usate4 ? De ce i-ar importa 
ceea-ce cjice „Gazeta4, când ei au 
privilegiul de a ii „tineri4 și când 
în calitatea acesta li-se pare lucru 
natural ca ei se fie centra părerilor 
bătrânului organ, care îmblătesce la 
„doctrine naționale învechite4, și la 
„forme vechi4, ce nu se mai pot 
împăca cu „spiritul timpului4 ? De 
ce se se simță stinghirițî de jude
cata celor mai betrânî și mai es- 
perț! din sînul națiunei, când ei mai 
au favorul de a fi „stat pe aceleași 
bănci ale școlei, pe cari au stat 
conducătorii tineri de astăzi ai po
porului maghiar4 și când „au do

bândit chiar aceleași titluri acade
mice, ce le-au dobândit și aceștia4 
și astfel sunt în măsură a sci mai 
bine „ce-i taie capul și ce pot4? 
De ce în fine, i-ar importa pe dum
nealor ceea-ce opineză și crede pu
blicul român asupra „pășirei4 lor, 
dâcă se țin a fi cei mai fideli inter- 
prețl ai dorințelor lui când afirmă, 
că „au apărut cu foia lor ca un ră
sunet, ca o espresiune a dorințelor 
generale4? — (A se vede „Libert.4 
nr. 6, 8 și 9).

In fața unei atitudini atât de 
încreflute, este greu, vrând a rămână 
serios, se găsesc! tonul potrivit pen
tru a arăta în ce mare .rătăcire se 
află tinerii confrați. Cu tote astea 
noi vom încerca a dovedi acesta, 
fără a ne teme a fi priviți din par
tea dânșilor ca concurențl ai acelui 
„simplu socialist vienes, de profe
siune tipograf4, care, cum cțic dânșii, 

I le-a dat în câte-va cuvinte formula 
magică, cu care, ca odinioră Moise, 
să potă stores apă din stâncă și să 
conducă astfel poporul nostru setos 
de libertate în țera făgăduinței.

înainte de tote am voi să ne 
spună tinerii dela „Libertatea4 cum 
își închipuesc ei „acțiunea4 ce vor 
să-o întreprindă și cum îșl închipuesc 
posiția lor în sînul partidului și față 
cu adversarii dela putere ai acestuia?

Căci, bine se notăm, în numă
rul prim al foiei lor ei au declarat, 
că „vor cere căutarea modalităților4 
pentru ca partidul să potă eși din im
pas, că „vor pregăti în sînul lor te
renul pentru flile mai bune de miș
cări politice4 că „vor rămâne în ca
drul organisației nostre de partid4 
și „se vor supune votului majorității.4 

îndată după acesta (în nr. al 
2-lea seu al 3-lea) ei deja au răstur
nat tot ce au afirmat în nr. 1, de
clarând un articul apărut în foia 
din Arad cu privire la dânșii de 
„dătător de direcția pentru grupa
rea lor4, ba de „program4 chiar, 

un articul, în care li-se cerea a-o 
„rupe cu formele doctrinare ale unei 
organisațium teoretice4 și prin care 
erau, îndemnați a „porni, ei tinerii, 
înainte4 lăsând pe „bătrâni4 în „voia 
Domnului4.

Făcând obiecfiunile nbstre față 
cu acestă contraflicere, tinerii dela 
foia din Orăștiă n’au ținut semă de 
ele, ci au declarat, că „cu tote im
putările, ce li-le face „Gazeta4 ei se 
identifică și se vor identifica cu 
ideile fundamentale ale acelui ar
ticul4, care cerea ca tinerii să de
clare răsboiu organisației partidului 
și bătrânilor săi luptători.

Combătând astfel „organisația4, 
„doctrinele4 și „naționalismul4 din 
era vechiă în sînul partidului nos
tru, ca să-și potă face în totă liber
tatea „evoluțiile4, tinerii noștri ne 
mai lasă în mare nedumerire despre 
aceea cum voiesc „să pareze lovitu
rile esterne4.

Ei vor se-ș! măsure puterile 
pept la pept cu tinerii conducători 
maghiari de afli, cu cari „au stat 
pe aceleași bănci ale șcdlei4.

Ei bine cum, separându-se de 
bătrânii națiunei și lăsându-i în plata 
Domnului, cred ei că vor putâ se 
pareze loviturile esterne?

N’ar trebui s’aștepte ore pănă 
ce acei tineri maghiari vor deveni 
bătrâni, căci e de obște cunoscut, 
că loviturile ce trebue să le îndurăm 
nu vin dela tinerii, ci dela bătrânii 
maghiari, cari conduc și cârmuiesc 
afli în Țera ungurescă?

Congresul catolic unguresc. In 
ședința dela 21 Februarie s’au desbătut 
§§-ii 73—79. La §. 73 archiepiscopul de 
Agria Samassa a propus, ca membrii adu
nării regnicolare catolice se fie aleși mij
locit prin electori. Propunerea și-a moti- 
vat’o printr’un discurs mai lung, în care, 
între altele, a invocat și voința Coronei 
ca argument. El a fost combătut de JZor- 
tovanyi și Simonyi-Semadam, er la vo

tare au fost contra propunerei lui Samassa 
și episcopii Mailath, Firczak, Ivankovici și 
Osaky; dintre mireni Apponyi, Ugron și 
Zichy. Propunerea lui Samassa a cădut. 
— La §. 83 contele Păllavicini a cerut, 
ca din consiliul de direcțiune se facăparte 
și 3 greco-catolici. Propunerea a fost pri
mită. — In ședința dela 22 1. c. s’au des
bătut §-ii 80—124.

Guvernul italian a demisionat 
în urma votului dat de Cameră, pen
tru alegerea președintelui. Candidatul gu
vernului Villa a avut 14 voturi și candi
datul socialist Costa 17 voturi. Au fost 
120 de buletine albe. Biroul a declarat 
balotagiu. îndată după acesta s’a întrunit 
consiliul de miniștri și s’a hotărît ca gu
vernul se demisioneze. Primul ministru 
Zanardelli s’a dus Sâmbătă sera la palat 
și a comunicat regelui demisia cabinetu
lui. Se crede, că va da din nou lui Za
nardelli sarcina de a forma cabinetul și 
că Zanardelli va menține mai mulți din 
actualii miniștri.

In atențiunea acționarilor dela 
băncile nostre.

Dăm loc următorului articol, ce ne 
vine dela un bărbat fruntaș dintre acțio
narii băncilor ndstre:

In prâjma adunărilor generale a in
stitutelor ndstre de bani, aflăm de lipsă a 
atrage atențiunea acționarilor acestor in
stitute la unele momente ponderose pen
tru băncile ndstre.

Noi Românii suntem popor per emi- 
nentiam agricultor și — cum dice sătenul 
— „domn4. Afară de aceste două moduri 
de traiu nu pre cunoscem altele. Bancheri 
avem între noi asemenea numai de câte
va decenii. Ce mirare dâră, că suntem mai 
mult cu numele, decât cu fapta și mai 
puțin cu aplecarea.

Din lipsa aplecării poporului nostru 
spre specula cu bani și din lipsa spiritu
lui seu comercial, resultă, că decă am 
contribuit cu acțiile ndstre la ridicarea 
unor institute de bani, am făcut’o mai

FOILETONUL „GAZ. TRANS.4
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Romanul unui copil bolnav.
De Catulle Mendes

(Urmare.)

Doctorul tăcu un moment, apoi mân
gâind cu mâna sa părul blond al bolna
vului, dise: „Dedre-ce acum ești cuminte, 
iubitul meu Kurt, ascultă-mă: Când tatăl 
d-tale te-a adus la Paris, inainte de asta 
cu doi ani, am vădut îndată, că la d-ta 
va fi imposibil a face ceva cu orthopedia, 
însă vieța nu-ți era în pericol. Boia pe 
care se vede, că ai moștenit’o dela mama, 
nu presenta simptome îngrijitore și era 
cu putință a o preveni. La început mer
geau tote bine; nici o complicație, nici o 
apariție neliniștitore; eu aveam cea mai 
bună nădejde. De-odată însă starea d-tale 
s’a înrăutățit, obrajii d-tale s’au scofâlcit, 
din causa insomniei continue ochii d-tale 
erau injectați cu sânge, respirația d-tale 
nu mai era regulată și une-ori era aspră 
și șuerătore — cum e de esemplu și în 
momentul de față — în cele din urmă 

veniră apoi frigurile. Acestă isbucnire su
bită, care după apreeiarea mea, nu putea 
să vină, decât după câți-va ani, (m’a sur
prins din cale afară. Căutam motivul — 
și nu l’arn descoperit încă. Sunt'1 convins 
însă, că trebue să fie un motiv4.

Fruntea lui Kurt se încreți. Vechea 
neîncredere se întdrse erăși.

„Acest motiv trebue să-l cunosc „con
tinuă doctorul, „decă e vorba să te resta
bilesc. D-ta ai o mâhnire, copilul meu; 
boia d-tale era latentă, o durere violentă 
a făcut’o să isbucnescă. Mi-se pare, ba 
sunt chiar convins, că ai un secret, pe 
care eu trebue să-l cunosc; descopere-mi 
acest secret și eu te voiu vindeca!4

„Ah!4, striga Kurt mânios, sărind în 
sus, „d-ta mi-ai pus o cursă!4

„Pentru-ca să te salvez, vorbesce, 
te rog, te conjur, ai încredere în mine, nu 
sunt eu amicul d-tale ?“

Kurt stătea înaintea doctorului, fața 
îi era ca purpurul, ochii îiscânteiau.

„D-ta nu ești nici amicul meu, nici 
medicul meu, d-le doctor4, flise el cu voce 
răgușită, șuerătore, „n’am nevoie de d-ta, 
fiind-că nu vreu să mă fac sănătos4.

Și aruncându-i o privire disprețui- 

tore, îi întorse spatele, ridică perdeua ce 
despărția balconul de odaia de durmit, 
eși în grădina de iernă și dedre-ce per- 
dăua nu se lăsă în jos, decât încet, docto
rul putu vede cum sărmanul copil a rupt 
un trandafir alb și l’a sărutat cu patimă.

Kurt își jurase, să nu-și trădeze se
cretul nici-odată.

Esistă suflete, cari sunt așa de caste, 
încât nu vor să se arate în nuditatea lor. 
Poți să desparți iedera de trunchiul, în 
jurul căruia se încolăcesce, și și scoicile 
de mărgăritare, de stânca, cu care sunt 
concrescute: der este imposibil sufletelor 
pudice să le storci taina bucuriilor și su
ferințelor lor.

De altfel Kurt sciea, că mărturisirea 
lui ar fi primită numai cu un zîmbet de 
compătimire. „D-ta ești copil4, seu „acesta 
nu trebue luată în serios4, cam așa i-s’ar 
răspunde. Și apoi în ce cuvinte să-și îm
brace sentimentele sale, pe cari nu și-le 
putea esplicael însuși? Ore acestă ciudată 
divinisare a unei ființe îndepărtate, pe 
care a zărit’o numai fugitiv, ca pe o fan
tomă, era amorul, despre care a cetit așa 
de mult ?

In adevăr, ori cât de desvoltate erau 
facultățile intelectuale ale lui Kurt, totuși 
în fond el nu era, decât un copil, care 
nu pricepea pe deplin acestă patimă pu
ternică, întemeiată în parte pe agitația 
nervilor, în parte pe exaltația fantasiei. 
Sentimentul său pentru un ce necunoscut 
putea să-și aibă originea în acel dor de 
delicateță, care este propriu inimilor ti
nere și pe care Kurt n’avea unde să-l 
pună în practică. Din copilăria lui părăsit 
de tatăl său, neglijat de servitori, el n’a 
cunoscut decât iubirea de mamă, din pri
cina împrejurărilor particulare, potențată 
la paroxism. Kurt a pierdut pe mamă-sa, 
nimeni nu-1 mai iubea și sărmana Iui ini
mă doria atât pe mult iubirea.

Insă erăși, decă el își transporta sen
timentul, ce-1 avuse pentru mama sa mortă, 
asupra fetei dela ferestră, de ce simțea 
el atâtea dorințe inesplicabile, de ce era 
el atât de gelos, de ce atâtea lacrăinl?

Ori cum ar fi] fost lucrurile, bietul 
Kurt suferea, nimeni nu era, care să-l con
soleze, pe care să-l fi putut iubi. Doctorul 
Delton? Nu, acesta cerea să-i descopere 
taina sa, și acesta nu pute să o facă. Ta
tăl său? Nici odată! Acestuia nu putea 
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mult, ca se putem dice, că acum și Românul 
are de unde se ia bani și se nu umble și 
huiduit și sărăcit de băncile străine, der 
după-ce le-am vedut înființate, nu le mai 
purtăm grija, cum s’ar cuveni. Numai 
probității și omeniei înăscute caracterului 
românesc este de a se mulțumi, că ac'ăstă 
negrije a acționarilor — la noi Românii 
ce e drept, împrăștiați prin tfltă țera — 
— n’a avut încă urmări desastruose...

Au urmat însă și vor urma și mai 
multe rele, cum e încuibarea și perpetuarea 
în direcțiune a unor elice, cari tind, după 
firea lucrului, a-se întări în spirite homo- 
gene și întărindu-se veneză mai mult după 
interesele membrilor săi, decât după ale 
institutului, ceea-ce apoi este începutul ca
pătului pentru institut.

Cunoscem un institut, care deja de 
ani se luptă din răsputeri pentru esistența 
sa și numai în anul trecut n’a fost în stare 
să daa un ban dividendă acționarilor săi. 
Acest institut, ajungând prin laboriositatea 
și diligința estra-ordinară a funcționarilor 
săi și mai ales prin desteritatea noului său 
advocat la cevași răsuflare, începe cu 
aceea, că ridică lefa directorului, care în 
lipsa de ori ce cunoscințe speciale dom- 
nesce ă la grand seigneur — nu servesce 
de un an și jumătate — lăsând pe ceia- 
lalți amploiați, din causa stărei slabe a 
institutului, neremunerați.

Acesta pote să fie din partea direc
țiunei acelui institut prietinie seu ori-ce 
alta, der dreptate, prevedere în viitor și 
îngrijire de interesele acționarilor, de sigur 
nu este.

Oa să nu se întâmple lucruri de 
acestea și și mai rele, cari pot causa cu 
timpul ruinarea institutelor nostre, este și 
datorința, der și interesul acționarilor.

Aceștia trebue se se folosăscă de 
unica ocasiune, care li-o dă lor legea co
mercială și statutele institutului,' de adu
narea generală, se alegă o direcțiune com
pusă din omenii cei mai firmi și demni 
de încredere și să curețe din direcțiune 
tot ce e putred și nesănătos.

Der acesta nu se face așa, că decă 
nu putem merge noi înșine la adunarea 
generală trimitem acțiile nostre din tote 
părțile direcțiunei respectivului institut, 
ca se facă cu ele și cu voturile nostre, 
ce va vre ea seu directorele, — căci cea 
dintâi în cele mai multe cașuri se perpe- 
tueză pe sine, er ăst din urmă își bagă 
dmenii săi în direcțiune, ambele lucruri 
nesănătdse, ce pot deveni tare ușor peri- 
culose — ci să le trimită unor omeni 
demni de încredere deplină. Aceștia apoi 
vor sprijini pe director și vor susține di
recțiunea, decă vor merita ambii, er decă 
nu, îi vor scote pe ambii dela conducerea 
institutului și-i va înlocui cu alte persone 
destoinice și demne de încredere.

Acționarii institutelor nostre de bani 
pecătuesc der contra institutului însuși și 

în contra interesului lor propriu, decă nu 
merg la adunările generale în personă, seu 
neputându-o face acesta — dăcă nu tri
mit drept representanțî ai persdnei și in
tereselor lor nisce bărbați demni de tdtă 
încrederea.

Un acționar.
Nota liedacțiunei. Gestiunea, ce-o 

atinge autorul articolului de mai sus, este 
importantă din tote punctele de vedere, 
der, va recundsce și d-sa și pri și cine, 
tot-odată și forte delicată.

Suntem cu totul de acord, și am mai 
accentuat la diferite ocasiunl, că funcțio
narii băncilor nostre trebuesc tratați pe 
picior de egalitate, ca să se simță din 
ce în ce mai atrași și mai încurajați de-a 
milita cu consciențiositate în interesul 
institutelor, pe cari le servesc. A părtini 
pe unul față cu altul, a face deosebiri în
tre ei acolo unde e necesar a se recu
ndsce valdrea întregă a muncei fiecăruia, 
e nu numai o neiertată greșelă, dero por
nire chiar desastrudsă.

încât pentru interesul, ce trebue să-l 
desfășure acționarii institutelor nostre de 
bani pentru desvoltarea și progresul aces
tora, este un lucru, ce se înțelege de sine. 
Unde lipsesce acest interes, acolo lipsesce 
controlul, lipsesce garanta principală pen
tru un mers sigur al desvoltării și a 
progresului institutului și sortea lui va 
atârna atunci numai dela norocul de-a 
ave în frunte omeni consciențioși și de 
omenie.

Este bine, ba neapărat de lipsă, ca 
acționarii să se intereseze și se se con
vingă chiar în personă de adevărata stare 
a lucrurilor și astfel bine informați se ia 
parte la adunările generale. Pe câtă vreme 
însă cineva nu s’a convins în adevăr de 
eventuale scăderi seu neregularități ale 
conducerei, urmeză natural se dea încre
dere și mână de ajutor celor puși în frun
tea institutului.

Totul atârnă deci, după părerea nos- 
tră, dela buna, esacta și nepreocupata in
formare și orientare a acționarului asupra 
mersului administrației cutărui institut, 
spre a pute judeca în consciință. decă di
recțiunea merită ori nu încrederea lui. 
Pănă-ce însă nu va cunosce astfel situa- 
țiunea și nu va ave causă de bănuelî față de. 
conducerea institutului, acționarul când nu 
pote merge însuși în personă la adunarea ge
nerală, va lucra mai consult, decă va tri
mite acțiile sale direcțiunei, decât unor 
persone, despre cari nu are deplină con
vingere și siguritate, că nu veneză inte
rese particulare față cu institutul.

Sașii si celelalte naționalități.
1 1 11

Am publicat deja articolul din „Krons- 
tădter Zeitung" în care în termini destul de 
categorici se expun motivele, cari îi fac 
pe Sași se observe o atitudine reservată 
față cu ideia de a încheia un fel de alianță 
cu celelalte naționalități. în același număr 
și pe aceeași pagină, încă la loc mai de 
frunte, vedem un articol, care ocupându-se 
cu aceeași cestiune emite unele idei mai 
conciliante. Etă ce (jice articolul datat din 
Buda și scris fără îndoială de unul dintre 
deputății sași:

Der să ne întorcem în sfîrșit la cercul 
nostru mai restrîns. Aici, în politica nostră 
poporală, există un punct, care are nevoie 
de lămurire și care chiar dilele acestea 
a fost atins ărăși prin o observație a dia- 
rului „Siebenb. D. Tagblatt". Acesta este 
punctul privitor la relațiunile nostre față 
cu ceilalți nemaghiari din țeră.

Ni se pare, fără să vrem a trata 
cestiunea aici per longum et latum, că 
politicesce nu prea este înțelept lucru, 
decă la ori ce ocasiune se acentueză atât 
de demonstrativ, că noi cu Românii, Slo
vacii și Serbii nu vrem se avem comuni
tate mai strinsă politică. Pentru ce asta? 
Pentru cel ce privesce lucrurile din de
părtare aprdpe are aparența, când publi
căm asemenea lucruri, ca și cum noi am 
vre să facem pe copiii răsfățațT înaintea 
Ungurilor și acesta provocă cu drept bă
nuiala unei politice ambigue, care de atâtea 
ori — în cele mai multe cașuri pe nedrept 
— ni s’a reproșat. Avem noi nevoie, se ne 
facem agreabili Maghiarilor pe acăstă cale? 
Nu, căci noi n’avein intențiunl ostile față 
cu Maghiarii, noi ne apărăm numai bunul 
nostru drept. Și decă acest drept este în 
multe puncte și dreptul altor popdre ale 
patiiei nostre, nu pdte decât se ne con
vină, decă strigătul nostru după drept și 
respectare de lege, este confirmat prin 
strigătul mai puternic al altora, cari sunt 
mai tari, decât noi.

Se dice că ceea ce ne lăgă împreună 
este de natură negativă: lupta contra șo
vinismului. Ei bine, nu trebuie mare iscu
sință pentru a preface negativul în ceva 
forte positiv. Ce este mai positiv de cât 
lupta pentru drept?!..

De altfel noi nu pledăm pentru o a- 
lianță necondiționată. Acesta o sciu prea 
bine cititorii diarului „Kronstădter Zeitung:" 
De sigur, noi nu vom lupta pentru sufra
giul universal, nici pentru abrogarea viri- 
lismului și altele asemenea, căci interesele 
nostre ne interdic așa ceva. însă de fapt 
avem puncte comune forte însemnate, și 
de aceea n’avem de loc zor, se provocăm 
în celelaltă parte, în mod artificial, indispo- 
siție, fără se producem în a treia parte 
(la Maghiari) altă impresie, decât aceea 
a miopiei și ambiguității politice.

în rondurile nostre, firesce, ar pute 
sta și unii dintre Maghiari, căci dor noi re- 
presentăm legalitatea, pe care au creat-o 
aprdpe esclusiv Maghiarii și de aceea nimic 
nu este mai anapoda, decât decă ni se 
impută ura de rassă. Inse precum noi 
cu bucurie și cinste salutăm pe ori ce 
Maghiar, care are curagiul a trada cea 
mai mică disposiție de a ne recundsce în 
public dreptul, așa și față cu toți Nema
ghiarii, — întru cât pretensiunile lor sunt 
compatibile cu ale nostre, — simțim în 
prima linie și mai ales necesitatea, de a 
accentua ceea ce este comun și de a nu 
indica ostentativpunctele, cari ne despart."

Naționalitățile.
Diarul kossuthist „Egyetertes" în nu

mărul seu de Duminecă publică sub titlul 
de mai sus un articol, din care estragem 
următorele:

„Discusiunea budgetară nu se pote 
ridica în regiuni mai înalte și chiar decă 
se ridică pentru un moment, nu e capa
bilă a-se menține în înălțime. Cu tote 
acestea s’au atins câte-va Gestiuni impor
tante, cari ar fi putut contribui la aedstă 
înălțare. Una dintre aceste cestiuni a fost 
cestiunea naționalităților.

„La începutul erei nostre constituțio
nale acesta era o mare cestiune. Fătul 
acesteia este legea naționalităților. Legea, 
pe care majoritatea națiunei o condamnă, 
cu care naționalitățile nu sunt mulțumite, 
pe care guvernul nu o esecută riguros și 
cu ajutorul căreia totuși se rățoiesc na
ționalitățile acolo, unde s’a esecutat.

Acesta e o lege, care adi nu mulțu- 
mesce pe nimeni. Să o menținem și mai 
departe, ori se o schimbăm ? Avem putere, 
ca se putem schimba, și ore am profita 
din acesta?

Atâta este cert, că tendința de a-se 
afirma este dreptul uman avitic al națio
nalităților. Acest drept adi nu se pote 
nici călca în picidre, nici stîrpi cu fer și 
foc. Nici că e permis așa ceva. Inimele 
nobile, sufletele iubitore de libertate, ade
renții progresului rațional simt aversiune 
pentru silnicia, cu care atât Rusia, cât și 
Germania își strivesce Polonii. La așa ceva 
rassa maghiară n’a fost nici-odată dispusă 
și dată fiind iubirea sa de libertate, nici 
n’ar fi capabilă de așa ceva (!).

Naționalitățile să-și păstreze, purifice, 
inobileze, să-și scdtă în relief în familie, 
literatură, artă, biserică și în contactul so
cial limba, și calitățile lor de rassă. Acesta 
este dreptul lor inalienabil. Marginile aces
tui drept al lor se începe acolo, unde ar 
amenința unitatea statului, și ar știrbi 
dreptul limb ei de stat".

Organul kossuthist vorbesce apoi 
despre pretinsele agitațiuni puse la cale 
din partea Curții din Viena în mijlocul 
diferitelor naționalități. Pentru a libera 
naționalitățile din brațele Curții din Viena 
s’a adus legea naționalităților, cu scop de 
a-le împăca. Cine s’ar fi gândit, că și după 
acestă lege, Sașii se graviteze spre Ger
mania, Românii spre România. Slovacii 
spre Boemia ?

Ce e de făcut acum cu legea națio
nalităților? — se întrebă „E—s“ —și răs
punde singur, că legislația încă n’a cum
pănit acest lucru, der crede, că este o no
rocire, că în parlament fie-care naționali
tate este representată (?). Datoria acestor 
representanțî — după „E-s“ — este de 
a-și esprima la ori-ce ocasiune gravaminele, 
asigurându-i, că vor găsi minți calme, cari

se-i ierte, că a lăsat pe sărmana sa mamă 
să trăiescă isolată, părăsită și să mdră 
desperată, nu, nici odată, nici odată nu 
pute șe-1 ierte! Din contră îl uria. Contele 
nici nu fâcea ceva, ca să schimbe dispo
zițiile fiului său față cu densul. .El trăia în 
societatea cea mare și nu venia aprdpe 
nici-odată-să-și ivadă copilul său bolnav. 
Astfel trăia nenorocitul schilod într’o du
blă singurătate, se consuma cu încetul și 
se apropia de sfîrșitul seu.

Odată rămase până sera târdiu în 
grădina de iernă, I-se părea, că în casa 
vecină se petrece ceva estra-ordinar.

Una după alta se luminară tote feres- 
trile și ca într’un joc de umbră se vedeau 
trecând figurile una după alta pe perdelele 
lăsate în jos. Apoi veniră trăsuri în curte 
.și Kurt vedea cum se cobora din ele nisce 
dame.

Tote erau îmbrăcate pompos, aveau 
în cap basmale de dantele și pe umeri 
.■pelerine albe seu albastre. Domnii, cari se 
dădeau jos din trăsură, dădeau brațul da
melor și le conduceau pe scările acoperite 
cu covore și împodobite cu flori. La basa 
scărilor erau două candelabre, cari răspân- 
diau o lumină orbitore, așa că băiatul pu

tea să vadă totul. El înțelese, că dincolo 
trebue se fi o serată dansantă.

O! supărarea, ce o simția în inimă( 
când vedea atâția bărbați, atâția omeni 
tineri, cari nu erau copii, ah! nu erau schi
lodi, nu erau bolnavi, cari toți o vor vede 
pe ea, vor vorbi și vor dansa cu ea! El 
simția chinurile cele mai torturătore, cari 
îl aduceau la desperare, când în mulțimea 
ospeților zări pe tînărul. care venea dilnic 
acolo. Acesta era mai frumos și părea mai 
fericit, decât toți ceilalți și din causa acesta 
Kurt îl uria mai mult decât pe toți cei
lalți, îl uria așa de mult, încât decă ar fi 
stat în putința lui, l’ar fi omorît l’ar fi 
sfâșiat cu dinții.

încetul cu încetul se liniști sgomotul 
în curte. Trăsurile gole plecară, numai din 
când în când se vedeau nisce servitori 
vorbind împreună. In sală însă pulsa vieța. 
Se audia o musică veselă, părechile se în- 
vertiau în tact și sburau pe lângă ferestri. 
— Kurt se gândia la picidrele sale strîmbe 
și zîmbia cu amar.

Numai la o ferestră, care era de ase
menea iluminată, nu se arătau părechi 
dansatore. Acesta era ferestră, la care el 
dilnic vedea frumosa vedenie. Kurt se 

uita la ea cu înduioșare; îi părea bine, că 
acea odaie, de care erau legate tote gân
dirile sale, nu era profanată de streini.

Odaia însă nu rămase timp îndelun
gat deșartă. O figură albă, delicată întiă 
și se apropia de ferestră. Băiatul scdse un 
țipet de bucurie.

Drăgălașa figură, care îi preocupa în- 
trega ființă, deschise ferestră și se redimă 
cu cotele în pervazul ei. Nici odată n’a 
fost Kurt așa de fericit, ca acuma. El își 
întinse brațele, îi adresă cuvinte de iubire, 
ar fi sburat la densa și îl podidiră la
crimile.

Ah, nu era ore în adevăr trist, fdrte 
trist, că acea fată atât de frumosă și feri
cită, care dincolo, obosită de dans, se ră- 
zima în pervazul ferestrei, spre a inspira 
aerul curat al unei nopți frumose de tdmnă 
— era iubită fără speranță de un sărman 
copil bolnav, pe care nisce mari dureri 
l’au copt înainte de vreme și l’au făcut ca- 
pabiljde o mare iubire; nu era din cale afară 
trist a cugeta, că el era de față și vărsa 
lacrămi de bucurie, er densa nu-1 vedea 
plângând și habar n’avea!

Tînăra copilă ședea rădiraată în fe

restră, ca o delicată fantomă. Kurt era ca 
beat și ardea în văpaia ferbințelelor.

De-odată însă scdse un al doilea ți
pet desperat, un țipet de frică. Un băr
bat — o, el recunoscu numai decât pe vi
sitatorial d. nic — veni, se aședă alăturea 
de dânsa și vorbia cu dânsa. Ore ce i-o 
fi spunând? Ce alta, decât aceea, ce i-ar 
fi spus și Kurt, când ar fi fost bărbat și 
nu copil, când ar fi fost bine făcut și nu 
schilod. O, el scia bine, ce i-ar fi spus, 
decă ar fi fost alăturea de densa, la fe
restră deschisă, respirând aerul blând al 
nopții, după un vals, ce l’ar fi dansat îm
preună !

Ah! El ședea acoperit de fruride în 
ascumjătdrea sa, cu gâtul întins înainte, cu 
gura căscată și suferia torturile iadului. 
Și acum, acum vădii ceva îngrozitor, vădii, 
cum tînărul se aplecă și buzele lui s’au 
lipit, într’o sărutare lungă, de umărul fe
tei. Kurt vădu sărutarea, i-se părea, că o 
aude chiar, pe ochii lui se coborî un voal roșu, 
în pieptul său se rupse ceva, genunchii 
lui se frânseră și cu un strigăt de durere 
cădu leșinat la pământ.

(Va urma). 
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le vor lua în semă plângerile și le vor 
cântări argumentele... — Q-e-d.

Din dieta ungară,.
In ședința dela 22 1. c. a dietei de

putatul sas Carol Lzirtz a luat cuvântul 
în cestiune personală. El s’a apărat în con
tra atacurilor lui Rakosi Victor. N’a răs
puns mai curând, fiind-că a fost bolnav. 
Acum profită de ocasie pentru a răspunde. 
Protesteză în contra învinuirii, că Sașii ar 
lucra în contra unității statului, în contra 
constituției, a legilor, seu în contra Ma
ghiarilor. Nu este adevărat, că ar fi dis: 
„Românilor totul, Maghiarilor nimic.“ Pri
vitor la monumentul milenar de pe Tâmpa 
observă, că a fost contra, ca orașul să ia 
sub îngrijirea sa monumentul, și acesta o 
va și motiva....

Kubik Bela: Nepatriotismul nu se 
pote motiva prin nimic, înțelegi? Ai fost 
nepatriot.

Lzirtz Carol: a făcut’o, pentru-că în 
rescriptul fișpanului se dicea, că îngrijirea 
seu îngrădirea monumentului e necesară, 
pentru-ca mâni criminale să nu-1 strice. 
Nu se pote presupune, că în Brașov sunt 
omeni, cari ar pute săvârși o astfel de 
faptă. Cea mai sigură apărare a monumen
tului este cultura locuitorilor orașului și 
virtutea lor de a stima pietatea altora.

Kubik B.: Și d-ta ai limbă, ca să negi 
ceea-ce gândesc!.

Lurtz C.: Monumentul n’a fost stri
cat și nu va fi stricat nici în viitor.

Ballagi G.: Am vedut, că-1 mângesc.
Lurtz țC.: Asta s’ar face și atunci 

când orașul l’ar lua sub îngrijirea lui. Pot 
să spun, că abia decă se pot ceti inscrip
ții nemțesc!.

Ballagi G.: Firesce, scriu unguresce, 
ca se înțelegem.

Lurtz 0.: Ce privesce învinuirea, că 
ași fi numit stindardul maghiar o sdrență ro- 
șie-albă-verde, regret, că Rakosi se inspiră 
de informațiuni atât de superficiale, luate 
din vânt și false. Tot acesta pot s’o spun 
și despre învinuirea, că eu ași fi dis: „Va
lahului totul, Maghiarului nimic." Așa ceva, 
declar, că nu am dis....

Kubik B.: D-ta cutezi a acusa de ușu
rință pe cine-va?

Lurtz C.: După Rakosi, Sașii ar pune 
piedec! în calea clădirilor statului. Asta 
nu-i adevărat. Posta se află în cel mai fru
mos punct al orașului, e stabilită într’un pa
lat frumos.—Adevărat este, că din lista ale
gătorilor an lipsit 76 maghiari, der, numai 
din greșală, fiind-că un notar orășenesc a 
trecut cu vederea rescriptul Curiei.

Olay L.: Guvernul a comis negligențe 
când n’a ridicat din post pe acei domni 
(primarul și notarul)

Kubik B.: I-au tras în cercetare dis
ciplinară ?

Korodi L.: Da, ei au fost pedepsiți. 
Pichler: Din partea autorităților.
Szell K. ministru-președ.: Au fost sub 

•cercetare disciplinară.
Lurtz 0.: Rakosi a mai dis, că decă 

Sașii ar fi Poloni, ei n’ar șede aici, ci în 
temniță.

Kubik B.: A avut dreptate!
Lurtz C.: Cestiune de apreciare.
Olay L.: Nu e permis să vorbesc! așa 

în parlamentul maghiar. Rușine pentru par
lament (Mare sgoraot.)

Lurtz C.: Atât în Germania, cât și în 
Ungaria numai în virtutea legei pdte fi 
.aruncat cine-va în temniță. Eu n'ani avut 
nici un proces criminal.

Rakosi V.: Pentru-că legile ndstre 
;sunt slabe.

Lurtz 0.: Fiind-că noi trăim în Un
garia, numai în virtutea legilor unguresc! 
■putem fi aruncați în închisori. N’am fost 
.atacat pentru declarațiuni antipatriotice și 
antilegale, și de aceea cu fruntea deschisă 
■ocup acest Ioc, ee mi-s'a dat din .încrede
rea alegătorilor.

*
Continiiându-se desbaterea ministrul 

de finanțe Lukacs a reflectat, într’un lung 
discurs, la critica ce s’a făcut budgetului.

Pe la fine Rakosi a răspuns la vor- 
tbirea lui Lurtz. El dise, 'că Sașii se luptă 

cu mâni cu piciore în contra Maghiarilor, 
pe când Maghiarii le sunt singurii amici ca- 
re-i apără de valahisare. Piste 100 de ani 
nu va mai fi în Ardeal nici un Sas, decă 
nu-i vor apăra Maghiarii. Sașii ne-au bat- 
jocurit serbarea milenară. Domnii Sași au 
o serbătore ciudată: căderea Sedanului. 
Asta e un lucru atât de comic, încât n’are 
păreche în lume 1 N’au versat un picur de 
sânge măcar pentru unitatea germană. Sașii 
să-și bage mințile în cap și să se pdrte 
cinstit, căci alt-cum verdii vor învineți.

Lurtz C. cere cuvântul în cestiune 
personală. Declară, că Sașii nu se vor con
topi nici în potcovă (vin), Jnici în șampa
nie. (înțelege pe Români și Maghiari). Sașii 
stau sub scutul ideii de stat maghiar și 
vor să trăescă și să moră în patria acesta.

SOIRILE DILEI.
— 11 (24) Februarie.

Limba maghiară pretutindeni. Mi
nistrul șovinismului unguresc Wlassics a 
fost dat o ordonanță, după care inspectorii, 
când visitâză școlele, sunt datori a ține 
conferențe cu învățătorii și a-și face ob
servările, cari să se introducă în proces 
verbal. Unul din inspectori l’a întrebat, că 
la școlele de limbă „streină" (confesio
nale nemaghiare) în ce limbă să se ia 
procesele verbale. Plop! —d-1 Wlassics a 
dat îndată o nouă ordonanță cătră inspec
tori, în virtutea căreia și la școlele de 
limbă „străină" procesele verbale se se ia 
în limba maghiară, —căci așa ar pretinde 
caracterul oficios de stat al inspectorilor 
Ministrul însă face atent pe inspectori, 
că decă s’ar întâmpla să dea de greutăți 
și măsura acesta ar ave urmări neplăcute, 
atârnă dela tactul inspectorului să țină 
conferențe ori nu.

Dela „Asociațiune" Comitetul cen
tral al „Asociațiunii" a ținut în 19 ședință. 
S’au luat hotărîrile următore: Pentru aug
mentarea bibliotecei poporale editată de 
„Asociațiune" se se ceră dela profesorul 
loan Popea scrierile sale încă needitate, 
și să se adune și publice în broșurele de 
sine stătătore novelele lui D. I. Lăpădat, 
publicate în revista redactată de el („Al
bina Carpaților") și în alte foi periodice. 
Pe basa raportului înaintat dela secțiunea 
istorică, s’a primit spre editcre scrierea 
„Despre cărțile funduare și întabulări" 
a d-lui Dr. Vaier Moldovan, censurată de 
d-1 Iosif St. Șuluțiu, licuidându-se autorului 
30 corone onorar de fiecare colă. Pentru 
crearea unei uniformități în limba literară
— cel puțin în publicațiunile „ Asociațiunii"
— secțiunea literară se elaboreze și pre- 
sente comitetului un proiect. Corpul di
dactic al școlei de fete a „Asociațiunii" 
se elaboreze un nou regulament privitor 
la împărțirea studiilor. Cassarul, d. Leonfin 
Simonesczi, secretar metropolitan, cere se 
fie dispensat dela postul de cassar. Se a- 
alege în mod provisor — cassar d-1 loan 
Vătășan funcționar la „Albina". Se ia la 
cunoștință raportul secretariatului „Aso
ciațiunii" de cuprinsul, că sub titlul răs
cumpărării felicitărilor de Anul-Nou s’a 
încassat în favorul „casei naționale" 961 
cor. Afară de aceste s’au mai desbătut 
cestiuni administrative de-ale „Asociați
unii".

Jubileul Papei. In clina de 20 Fe
bruarie s’au împlinit 24 ani, dela alegerea 
lui Leo XIII ca papă. Cercurile conducă- 
tore din Roma, având în vedere etatea 
înaintată a papei, au hotărît să se serbeze 
la începutul nu la sfîrșitul anului jubileul 
de 25 de ani al pontificatului. In biserica 
St. Petru s’a celebrat în acea di o litur
ghie ’solemnă la care au asistat vre-o 
20.000 de omeni. Leo XIII era de 68 ani, 
când fu ales de papă.

Noii prelațl din România, adecă 
Metropolitul de Iași și episcopul de Huși, 
au fost întăriți de Regele în scaunele lor 
chiar în diua alegerei. Dăm aici câte-va 
date biografice; Metropolitul Partenie s’a 
născut în satul Clinceni (Ilfov) la 1847. 
Tatăl său, Stancu Nicolae Economu, era 
preot. Seminarul central l’a terminat 

în 1868. In același an s’a căsătorit 
și hirotonisit diacon la biserica Mihaiu- 
Vodă din Bucurescf. Dela 1870—72 a ur
mat cursurile facultății de litere. Rămas 
văduv, la 1873 obține o bursă și se duce 
la Atena, de unde se întorce la 1877 li
cențiat în teologie. La 1878 archimandrit 
și numit superior al capelei române din 
Lipsea, unde timp de 2 ani a urmat cursu
rile teologice din acel oraș. La 1880 trans
ferat superior al capelei române din Paris, 
unde a stat pănă la 1885, când a fost ales 
archiereu, er Ia 1886 episcop al Eparchiei 
Dunării-de-jos.

Episcopul de Huși Conon Arămesczi 
Băcăoanul, este născut în comuna Bahna 
(Roman) și este fiiul Economului Vasile 
Gh. Arămescu, preot în acea comună. A 
întrat de tînăr în seminarul dela mănăsti
rea Neamțului, unde s’a și călugărit. Mai 
târdiu șî-a continuat studiile la Iași, la 
seminarul Socola, unde a fost hirotonit 
diacon. După absolvirea seminarului P. S. 
Sa a urmat cursurile facultății de sciințe 
din Iași, obținând absolutoriii la 1877. A 
funcționat ca profesor pănă la 1880, când 
a trecut la universitatea-din Cernăuți, unde 
a fost promovat la 1885 de doctor în teo
logie. De-atunci a funcționat ca profesor 
la seminarul Veniamin din Iași și la școla 
normală de institutore.

Despre originea limbei române. 
D-1 căpitan I. Cziriță de la reg. 12 de in
fanterie Cantemir din Bârlad, a ținut dilele 
acestea o conferență la Ateneul din acel 
oraș, care a fost forte mult aplaudată D-1 
Guriță este de origine din Bănat și înainte 
de a întră în armată a făcut studii de 
filologie și filosofie.

Cine e patriot în Ungaria? La 
acestă întrebare răspunde diarul „Ostdeu- 
tsche Rundschau" din Viena prin urmă- 
tdrele cuvinte: „Cel mai mare patriot este, 
care diua la miadădi vede stafii, se sperie 
strașnic și apoi imitând psihologia, în o 
situație analogă, a copiilor stricați de 
nisce slugi rele, strigă cât îl ține gura ca 
să-și alunge astfel frica. Nu vrem să cer
cetăm, cine sunt în Ungaria aceste spirite 
rele. — Ungurul le cunosce forte bine, 
numai nu vrea să recunoscă, că sunt spi
ritele, ce fac parte dintrun popor ales 
anume pentru inducerea în rătăcirea na
țională a Ungurilor. Destui că acest popor 
și-a făcut datoria în privința acâsta din 
belșug, ar pute pleca deja. Der nu plâcă, 
ci rămâne, se alimenteză mereu din re- 
servoarul nesecat al Galiției și se îngri- 
jesce, ca Maghiarul să rămână și mai de
parte sub influența halucinațiunilor și să 
n’aib’ă timp a observa în acest timp rna- 
trapazlîcurile „patrioților", cari ruineză pa
tria". — Intre stafiile zugrăvite pe părete 
de acel popor diarul german numără pan
slavismul și pangerrnanismul. — Noi am 
pute adăoga și „dacoromânismul".

(’ensnră de advocat. Dr. Iustin Pop, 
fiiul protopopului din Luna-de-Arieș, a fă
cut cu bun succes censura de advocat, 
și-și va deschide cancelaria în Deva.

Rakosi — felicitat. Mai mulți„Ma
ghiari14 brașoveni au felicitat printr'o scri- 
sore pe deputatul Rakosi Victor pentru 
atacurile, ce le-a îndreptat contra Sașilor 
în dietă.Tot asta au făcut’o și „Maghiarii" din 
Sebeșul-săsesc și Sibiiu, er cei din Hajdu- 
Dorogh l’au felicitat, pentru-că a scos sa
bia în interesul întroducerei liturghiei ma
ghiare în biserică.

Cununie. D-șora Adolfina Borza n. 
Sas și George Cutean cleric abs. anunță 
celebrarea cununiei lor Duminecă, în 17 
Februarie st v. 1902 în biserica gr.-ort. 
din Alba-Iulia, oraș.

Foc. Sâmbătă ndptea pe la orele 10!/4 
s’a iscat foc la văduva luliana Gusbeth 
din Brașovu-vechiu str. de mijloc; au ars 
șura plină cu nutreț pentru vite, car și 
tote uneltele de economia câmpului, ră
mânând biata văduvă la începutul primă- 
verei fără unelte. Paguba estfe însemnată. 
— Tot Sâmbătă ndptea în intervalul fo
cului s’a întâmplat o nenorocire la sărma
nul căruțaș I. Gonstatin din Brașovu-vechiu 

st. Bălților. Nisce dușmani avend ură pe 
el și nesciind ce rău se-i facă, i-au junghiat 
un cal, după care trăia, astfel că bietul 
om e silit să stea acasă, neavând cu ce 
munci.

Fuad. Pașa, mareșal în armata tur- 
cescă, voind să fugă în Europa, a fost 
arestat în palatul său. In timpul arestării 
o luptă a avut loc între servitorii mare
șalului și poliție, care l’a ridicat pe sus și 
l’a îmbarcat pe bordul bastimentului de 
răsboifi Izzedni, pe care e exilat în Siria.

Suprimarea preniielor pe zahăr. Gon- 
ferența delaBruxella a decis cu unanimi
tate, ca tdte premiele pe esportul de za
hăr se fie suprimate din Septemvrie 1903.

Revolta din Spania.
Soiri sosite din Spania spun, că re

volta muncitorilor a luat proporții esorbi- 
tante. Publicarea statariului în vr’o două 
orașe și-a făcut, ce-i drept, efectul în acele 
orașe, der revolta continuă în alte orașe, 
unde muncitorii s’au pus toți în grevă?

Greviștii din Barcelona au atacat cu 
pietri trenurile, cari au plecat spre Fran- 
cia. Ei răspândesc în taină tipărituri ațî- 
țătore, în care amenință burghezimea cu 
resbunare cumplită. La pușcăturile din 
armele Mauser, die ei, vor răspunde bom
bele de dinamită. Atelierele din casele pri
vate, unde munca se continuă, au fost 
jefuite. Editorii de diare nu pot se deter
mine pe culegători a relua munca. Din 
causa purtării greviștilor a încetat cu to
tul serviciul la căile ferate.

In diferite orașe din Spania s’au ți
nut adunări de muncitori, în care s’a pro
clamat alipirea la greva din Barcelona.

Din Bayonne se telegrafeză, că în pro
vincia Navarra Carliștii s’au pus în mare 
mișcare. In Madrid sunt temeri, că greva 
va isbucni și acolo.

Luptele pe strade în multe orașe 
sunt teribile. Greviștii atacă armata și po
liția cu cuțite și cu revolvere. Armata a 
scos și tunurile pe piețe.

ULTIME SC1RI.
Paris, 23 Februarie. Generalul 

Gallifet publică un protest îu „Ma
tin" contra reducerei serviciului mi
litar la 2 ani.

Madrid, 23 Februarie. In Sara
gossa s’a proclamat starea de ase
diu. In Barcelona s’au confiscat de 
la locuitori tote armele.

Londra, 23 Februarie. Roseberry 
publică în „Times" o scrisbre des
chisă, în care își anunță separarea 
definitivă de partidul de sub con
ducerea Campbel-Bannerman. Acestă 
scrisore însemnbză o disidență pe 
față în partidul liberal.

Londra, 23 Februarie. Ambasa
dorul chinez a esprimat guvernului 
american mulțumirile guvernului seu 
pentru protestul ridicat în potriva 
rusificării Mandșuriei. fiarele de aici 
văd în acesta o acțiune paralelă cu 
convenția anglo - japonesă și îi dau 
mare importanță.

Literatură.
llama sfântului Augustin de Emil 

Bougaud, traducere de Sal ba. Editura d-ui 
prof. Dr. E. Dăianu. Tipografie archi l e- 
cesană din Blașiti. Cartea are 31 oole de 
tipar (600 pagini) și este fructul ostene e 
lor unor laboroșl studenți în teolog e dela uni
versitate a dm Budapesta Cuvântul „Salba" 
ne reamintesee societatea literară cu ace
lași nume a teologilor dn seminarul drsfi- 
ințat „S-ta Barba a" din Viena. cărei so- 

: oietățl îi mulțumim publi'a ea Fabiolet și 
| a unei părț.1 din cateeh smul oel ua'e ai 
lui Deharbe. Traducătorii ne ofer o lectură 
edificătdre în stil îngrij t, tiparul ou a , 
hârtia bună. Prețul unui eseopla- l-ga 
elegant în pânză es'e4 cordne (-|- 30 b. 
porto.) Un tsemplar broșat 3 oorâne (-]- 
30 b. porto). Se află de vânețare și la Tipografia 
A. Mureșianu, Brașov.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșiawu. 
Redactor responsabil: Traian H. Ptgn
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Cursul la bursa din Viena.
Din 22 Februarie n. 1902, 

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de corone ung. 4% . .
Impr. căii. fer. ung. în aur 4’/2%
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4%%. 101.80 
Oblig, căii. fer. UDg. de ost I. emis. 120.— 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale croate-slavone . 
Impr. ung. cu premii . . .
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 166.— 
Renta de argint austr. . 
Renta de hârtie austr. .
Renta de aur austr. . .
LosurI din i860. . . .
Acții de-ale Băncei austro-ungară .
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 714.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 697.75 
NapoleondorI................................. 19 05
Mărci imperiale germaue . . . .117.27%
London vista............................. 240.05
Paris vista..........................................95.45
Rente de corone austr. 4% . . . 98.75
Note italiene................................. 93 10

Cursul pieței Brașov.
Din 24 Februarie n. 1902

Bancnota rom. Cump. 18.94 1Tend. 18.98
Argint român. 18.80 „ 18.84
Napoleond’orl. n 19.- „ 19.04
Galbeni 71 11.34 „ 11.40
Ruble R isescl n 127.- „ 128.-
Mărci germane n 58,50 n •”
Lire turcesol 10,72
Scris, fonc. Albina 5% 100.— „ 101—

bursa de mămri dm Budapesta.
din 20 Feb. 1902

Cuftli-
Semin 1 e tatea Prețul per

por 
Hect. 100 cliilograme

dela până la
Grâu Bănățenesc . . . 80 9.65 9.85
Grâu dela Tisa .... 80 S’.GO 9-75
Grâu de Pesta 80 9.60 9.75
Grâu de Alba reptilă , . 80 .— .—
Grâu de Bâcskă .... to .— .—
Grâu unguresc de nord , so ,—
Grâu românesc .... 80 —

Cu aii-
Sumințe vechi Soiul tatoa Prețul per

prî nouâ per 
Hect. IOC oliilograme

dela pană 1b

Săcara . . ■ 0—72 7.80 7.-5
Orz . . nutreț. . 60—62 7.70 7.S0
Orz. . . de rachiu 62-64 6.10 6.20
Orz . . de bere . 64—6f 5.75 6.
Ovâs . .

hănățen . 75 ,— —■Cucuruz .
Cucuruz alt soiu . 78 —.— —.—
Cucuruz .
Hirișcă

n r
4.50 5.90

Producte div. Soiul C u r s u î

borșul tasurilor private
din 20 Feb. 19; 2.

Săm. de
n
ii

trifoi. Imțeruă ungur: 
„ transilvană 
„ liânâțână 
„ roșiă . .

0
a
3 M iw

dela
4b.—
42 —
47.—

până
53.—
46.—
49.—

Ulei de rapiță rafinat duplu . 0 
rd — L-

Ulei de in . 3 —.—
Unsore de porc dela Pesta . . 0 56.— 56.50

n dela țeră . . . 0 — —.—
Slănină avântată . . . •d 46.0 47.—
Prune . din Bosnia . . O - .—

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

din Serbia în s. 17.50 17.75
Nuci slavon nou . . Pi ... .— —.—
Gogoși. . . • sârbesc . . rd

r din Ungaria . . a —.— —.—
Miere . un gureșei. . . 0 —.— —

serbescl . . . M
0» —.— —, „

Câră . « • brut .... —.— —t—
Spirt . . . Diojdințe de s. —.— —

CUmp. vinde

Basilica 18 70 19.70
Credi 425 — 430.-
Clary 40 11. m.............................. IfW.— 172.-
Navig. pe Dunăre....................... —
Insbruck 85. 89.-
Krakau - 79 —
Laibach 72.— 7-.—
Buda . —-f. —
Pa'rîv . 197 — 200.-
Crucea roșie austriacă . . 188.— 187 —

îl » ung....................... 54- 55—
„ ital .... 2 .50 30.50

Rudo f riO.90 90.—
Salm 25-1 - 287.—
Salzburg. . . • • . . . — ——
St. Go ois ............................. 270 - 290.--
Stanislau —f— —
Tiieutine 100 tu. c. . 41.!.— 417.50

WL, 13stp.it
4"/n 50....................... •• 6.- 89—

57.50 56 50
de 10 franci . . . 24.: 0 50.-

Banca h. ung- “........................ —.— —

„AURĂRIA" cassă de economia, societate pe acțiuni ÎH ABRUD

PONIVOIȘARE
Domnii acționari ai institutului „AURARIA“. cassă 

economii societate pe acțiuni în Abrud, prin acesta 
convdcă la a

2^ r O T L.
comitetului de

de
se

ZlV-a adunare generală, ordinară 
se va țin6 la 20 Martie st. n. 1902, la 10 ore 

a in. în ABRUD, în localul institutului.• • 
Ordinea de di: ■9

1. Raportul Direcțiune! și al comitetului de 
praveghiere și împărțirea profitului curat.

Fixarea marcelor de presență.
Alegerea a trei membrii în direcțiune. 
Alegerea comitetului de supraveghiere. 
Eventuale propuneri în c.adrul statutelor.

Onorată

ce

au-

%
3
4.
5.
Domnii acționari, cari voiesc a participa Ia acâstă 

adunare în personă seu prin plenipotențiațl, sunt ru
gați a-șl depune acțiunile, și eventual documentul de 
plenipotență cM puțin cu o fii înainte de adunare la 
cassa institutului, „Doina11 din Câmpeni, la institutul 
Detunata11 în Bucium.

Abrud, 10 Februarie 1902.
n

Elecțiunea

Contul Bilanțului.
ACTIVE: — VAGYON:

Oassa în numbrar. — Keszpânz...................
Cambii de bancă. — Vâlto-târcza...................
împrumuturi hipotecare. — Jelzâlog kblcsonok
Credite camb. cu acop. — Fedezett vâlto kolcs
Efecte publice. — Iilrtâkpapirok...................
Acții dela diverse bănci. — Reszv. kiil. inteze 

tektol . .
Realități. — lngatlanok.................................
Mobiliar. — Butorzat .... cor. 798 5^ fii 

după amortisare de 10%. —
10% leiras utân .... „

Interese restante. — Hâtralekos kamatok . 
Diverse conturi debitore. — Kiil. adosok . .

79-86 .

Corone f.

9347 64
545574 63
1217J3 67
37930 —
40330 60

10400 _
3027 16

718 72
80 95

1066 20

supraveghiere al ,,AURARIEI“ pe 
de gestiune 1902

adunare generală!

de supraveghiere al institutului de 
„AURARIA“ își ia libertatea a

anul

Comitetul
și economii 

raporta, că:
în decursul anului expirat a scontrat caasa și a. 

luat la revisiă tote cărțile principale și auxiliare ale 
institutului D-vostră și le-a aflat pe tdte conduse în 
ordine și esaet, ba cu finitul anului au constatat în 
gestiune o sporire esențială.

Iu Ședința sa din 14 Februarie 1902 a censurat 
comitetul D-vostră de supraveghiere raportul direcțiu
ne! și au revidiat bilanțul, pe car e le au primit întru 
tote, fără de nici o modificare.

Pe temeiul acestea propunem ca raportul direcțiu
ne!, precum și propunerea aceleia asupra distribuire! 
profitului curat, să se primâscă și de cătră onorata 
adunare generală și se i-se dea absolutoriul.

In fine comitetul 
și raportul seu se fie 
adunare generală se-1

di t

de supraveghiere, se rogă ca- 
luat la cunoscință și onorata 
primâscă, dându-i absolutoriul.
D. u. s.

Basilii! Basiofa, m. p, Or. Vasifie Fodor m p., 
președinte notar.

PASSIVE: — TEHER:

de pensiune al funcționarilor. — Nyugdij 
special de amortisare. — Kill. leir. tart. 
„Alesaudru Filipu. — „Alesandru Filipu

n

Capital soc. 300 acțiuni â cor. 200. — Rdszvenytoke 
Fondul de reservă statutul- al acționarilor.

— Tar tal 6k alap...........................................
Fondul special de reservă. — Kiilbnleg tartaldk alap

n

n
Depunere spre fructificare. — Betetek ....
Cambii de b.-.ncă reescomptste. — Viszleszâmi- 

tolâs. . .
Interese anticipate. — Elolegezett kamatok . .
Diverse conturi creditore. — Kill, hitelezok . 
Profit transpus din 1900. —

Ăthozott nyereseg . . . cor. 2400-— fii.
Profit net. — Tiszta nyereseg „ 10329 53 „

57
■|—

770189

Cordne 1 f.

60000 —

42025 —
44485 65
32685 64

2686 61
200

524:106 72

37961 —
11835 96

1373 46

12729 53

770189 57

Contul Profitului — A nyereseg es Yeszteseg szâmlâja — și al Perderilor.
m

E Ș IRÎ: — KIADASOK: VENITE: — BEVETELEK: Corone f.

Interese: — Kamatok; 
pentru

pentru

pentru
n

7)

depuneri spre fructificare.
Betetek utân .... cor. 27168-95 fii. 
fondul gen. de reservă.
az âltalânos tart. alap utân 
fondul spec, de reservă.
a kill. tar-, alap utân .

pentru fondul de pensiune. —
— Nyugdij tart. alap utân 

pentru fondul spec, de amortis.
— A kiil. leirâsok tart. alap utân

Spese: — Koltsegek:
S-dare. — Tiszti fizetâsek . .
Chirie. — Hâzber ....
Spese de posră și alte. —

Posta es egyeb kbits. . .
Maree de presență. — Jeien- 

lesi bârezâk ......
Contribuțiune directă. —

Egyenes add...................
lO‘'/o dare la int. dela dep. și

alte comp, de timbru. — 
x0% betdti kamat. add es 

egyeb illet. . . .
Amortisare din mobiliar. -
Profit transpus d n 1900.

Ăthozott
Profit net. — Tiszta nyereseg

n

cor.

n

n

• n
Leirâs a

nyeresseg cor.
n

dela

2’25 —

Abrud, la 31 Decemvrie

Interese : — Kamatok:
cambii de bancă. — 
Vâltok utân..............
împrumuturi hipotecare.
— Jelzâlog kolcs. utân 
credite camb. cu acop.
— Fedezett vâitok utân 

I 

efecte publice. — Ertâk 
pap rok...................

Provisiune. — Provisiok . .
Profit transpus. —

cor. 43 l83.95 fii.

9246-48n n
n2143-55 3169-80n

1579-18 n
2467-17

Ăthozott nyereseg . .

1900-82

1968' —

4368-02

58067
6445
2400

316S-98
butorzitbol

40
63

8890-95 fii.
600—

2400-- fii.
10329-— „

T)

13359

12729

66913

190L FJLENKPOTENTÂ.
Subscrisul plenipotentez pe L'-l 

atcionar ............................................. din.
.......................... se me representeze la 
adunarea generală a institutul i i 
„Auraria“, cassă de economii, soc. 
pe acțiuni în Abrud, ce se va ține- 
în 20 Martie st. n. 1902.

Dat.
2 martori.

Silviu Lfzsr, 
contabil.

Petru Macaveiu.

Dr. Laurențiu Pop,
direct, eșec.

Hornul Fu'dui. Georgia Ivașcu.
Subsemnatul comitet de supraveghiere am esaminat bilanțul present, contul profitului și al perderilor și 

confrontându-le cu registrele principale și auxiliare ale institutului, constatăm, că le-am aflat cu acelea în de
plină consonanță și în ordine.

Basiliu Basiota,

Membrii B i r e c 11 u n el:

Oandin David. Ioan Macaveiu. Dr. Bortfia Alex.

Nicolae David. Bicolau Lobonțiu. Dr. Vasile Fodor.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
acționar.

13stp.it

