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Koerber asupra situațmnei.
După tăcere îndelungată, mi- 

nistru-președinte austriac Koerber a 
luat în ședința de alaltăerî a „Reichs- 
rath“-ului cuvântul, ca se vorbescă 
asupra situațiunei. Koerber a vorbit 
despre cele trei mari probleme po
litice, cari domineză situația internă 
a imperiului: cestiunea parlamentară, 
raporturile cu țările corbnei ungare 
și diferendul național.

Tocmai la început el făcu 
constatarea seridsă, că în Austria 
parlamentul și statul stau în contrarie- 
tate fatală. Parlamentul nu lucreză 
nimic, er statul, în urma acestei ne- 
lucrări, e împiedecat în progres. Der, 
dise Koerber, statul pote se se sal
veze și dăcă unii numesc salvarea 
acesta o lovitură de stat, el dimpo
trivă află, că acesta este o apărare 
în contra loviturei, ce unii vors’o dea 
statului, conscient ori neconscient. 
Da, adaugă ministru-președinte, decă 
în vre-un stat parlamentul nu vre 
să se mai îngrijescă de scutirea po- 
porelor sale, față c’un astfel de par
lament statul trebue să invoce ca 
ajutor dreptul său de esistență.

Nu fără ore-care surprindere a 
fost primită enunciațiunea acesta a 
primului-mmistru și au făcut impresie 
vădită cuvintele, ce Koerber le-a pro
nunțat îndată, aplicând declararea teo
retică de mai sus la situația din Aus
tria, cjicend: Guvernul scie forte bine, 
că parlamentul trebue să se smulgă 
odată din crisele, ce l’au încercat 
pănă acum, partidele din „Reichs- 
rath" să prevină pentru totdeuna, 
aplicarea de măsuri escepționale și 
să evite astfel a-se folosi de armele, 
cu cari luptându-se între sine seu 
împotriva guvernului, n’ar dobândi 
ca resultat, decât nimicirea statului.

Evident d-1 Koerber a ținut, ca 
în decursul desbatereii budgetului, să 
facă erăși apel la calmitatea și bună
voința partidelor, și, pentru-ca cu
vintele lui să aibă greutate, a zu-

grăvit în posomorite colori urmările 
ce le-ar ave luptele intestine : sgu- 
duirea și nimicirea statului.

După apelul acesta, primul mi
nistru austriac s’a ocupat de pactul 
austro-ungar. Ungaria de aQi, cjise, 
nu mai e Ungaria dela 1867, și în 
Austria încă s’au făcut multe schim
bări de atunci încoce. Basele, însă, 
pe cari s’au clădit raporturile dintre 
cele două emisfere ale monarchiei, 
nu-i permis să fie sguduite Aici cul- 
minăză punctul, de vedere al guver
nului, în tratările ce le are cu Un
garia privitor la reînoirea pactului. 
Cestiunea e, ca să se evite tot ce 
ar pute fi considerat drept ostilitate 
de cătră producenții unuia din sta
tele contractante. Ceea-ce este al 
Austriacului să fie scutit și păstrat, 
tot asemenea ceea-ce este a Unga
riei, — căci nu-i permis, ca Austria și 
Ungaria să se înstreineze.

Decât tote acestea mai impor
tant a fost ceea-ce a Zis Koerber cu 
privire la. diferendul național, mai co
rect la. luptele naționale pasionate 
dintre germanism și slavism în Aus
tria. Ca să arate, că guvernul e im
parțial, Koerber s’a provocat și de 
astă-dată la stăruințele, ce le-a făcut 
de a mulțumi pe unii ca și pe alții 
după o egală măsură, căci — (țise 
el — statul pentru toți aîe o drep
tate egală, care e suficientă spre 
a apăra chiar și pe cel mai slab: 
dreptatea este stânca, de care se 
fiânge orl-ce pretensiune nedreptă.

Nici de pe băncile Germanilor, 
cu atât mai puțin de pe băncile Ce
hilor Koerber n’a fost aplaudat, semn, 
că fie-care în parte se simte nemul
țumit cu ceea-ce i-s’a dat și că do- 
resce să i-se dea pe viitor mai mult, 
decă nu chiar totul.

Pentru a cuceri ore-cum spiri
tele, Koerber și-a încheiat discursul 
Zicând:

— „Domnilor, d-văstră acum 
după cinci ani desbateți erăși bud
getul. E visibilă ușurarea, ce ca-

mera o simte pentru-că lucrurile 
sunt așa, er cel-ce ar pute ceti gân
durile, pote că la fie-care dintre de- 
putațl ar surprinde bucuria asupra 
acutei schimbări. Țineți strîns la 
dreptul, ce-1 aveți, la tote dreptu
rile, ce vi-s’au dat, și profitați de ele 
pentru săvîrșirea unei lucrări bine
cuvântate pentru patrie".

Aprbpe în ton implorător a pro
nunțat Koerber cuvintele acestea, 
creZend, că ast-fel ele vor pătrunde 
mai cu efect la inimile membrilor 
camerei. După-cum stau înse lucru
rile afli dincolo de Laita, puțină 
speranță este, ca disposiția în sînul 
partidelor se ia un caracter mai 
conciliant. Din tonul, ce l’au avut 
Cehii, bună-oră, în comisia budgetară 
și mai pe urmă în parlament, nu se 
pote conchide la o atenuare a opo- 
siției lor față cu guvernul. Ei n’au 
nici un motiv de a fi mai puțin 
intransigenți în luptă, după-ce sciut 
este, că pănă acum n’au do
bândit nimic, ce ar avâ valore prac
tică și causa de căpetenie pentru 
care luptă — cestiunea limbei ofi
ciale în Boemia — nu numai că nu-i 
înlăturată, der amenință se pună din 
nou în mișcare spiritele în Boemia. 
Tot acâsta se pote <Țce despre
Germani.

Koerber ca și Taaffe și-a luat 
drept mijloc de guvernare tratările 
cu partidele. Pe lângă acâsta din 
când în când imploră, ori amenință, 
sâu chiar teroriseză în cestiunea cea 
mare națională.

Așa a făcut și de rândul acesta 
când a somat partidele se fie cu
minți și se lucreze , că de unde nu, 
vor ruina — statul.

Enigma dela Orăștiă.1)
îl

Contrazicerile și neclaritatea 
conceptelor, ce le-am fost constatat

deja în articolul-program al „Liber
tății" din Orăștiă, vedem că se țin 
lanț și ies la ivelă tot mai bătător 
la ochi din colonele acestei foi.

Acesta dovedesce două lucruri. 
Mai întâiu, că tinerii, cari au sub
scris amintitul articol-program, nu 
sunt în clar nici cu „acțiunea", nici 
cu „posiția" lor; al doilea, că lip- 
sesce concordanța de vederi între 
dânșii, nu armoniâză în tote părerile 
lor, deore-ce s’au compus din ele
mente eterogene, având numai un 
singui’ motiv comun: de-a stărui 
pentru inaugurarea activității parla
mentare. Dâr și față cu acest motiv, 
care i-a adunat pe toți la un loc, 
ei, după-cum resultă din tote, se îm
part în doue nuanțe, și adecă: Unii, 
cari vor s’ajungă acea țîntă cât mai în 
grabă, coste ce va costa. Acestora le 
ard călcâiele după noua carieră de 
deputat, ce cred, că li-se va des
chide atunci, permițându-le a figura, 
alături cu foști conșcolarl de ai lor 
maghiari, pe băncile dietei. Alții, 
cari, deși urmăresc și ei acel scop, 
totuși îșl mai împun ore-carl re
serve și par a lua mai în serios de
clararea, ce au făcut’o la inaugu
rarea foii, că vor rămână credin
cioși partidului și că vor sta pe basa 
„singurului program național". Nu
anța dintâiti pare a fi de-ocamdată 
cea mai tare, ea înse de sigur este 
cea mai preponderantă la redacta
rea foii.

Numai în modul acesta se pote 
esplica, cum ac|i, după aparițiunea 
abia a câtorva numeri (foia e săptă
mânală) „Libertatea" a desavuat deja 
aprope cu desăvârșire programul cu 
care și-a anunțat aparițiunea.

La început tinerii dela numita 
foie asigurau încă „sus și tare", că 
„vor validita convingerile lor numai 
în cadrul organisațiunei partidului 
nostru național". Acjl, abia după două 
luni, acest cadru le e deja prea 
strimt, prea li-se pare plicticos a 
purta și mai departe cătușile, ce li*) A-se vede n-rul 33 din „Gaz. Trane“. a. c

FOILETONUL „GAZ. TRANS." jăia așa. Voia să se aplece, se scotă apă 
se bea și nu putea se ajungă. 11 treceau 
nisce sudori reci, deodată i-se întuneca 
înaintea ochilor și dicea: „Acum s’a sfîr- 
șit, acum mor".

Insă încetul cu încetul i-se păru, ca 
și cum împrejurul seu s’ar petrece ceva 
curios și din cale afară dulce. Era ca o 
strălucire, asemenea zorilor dimineței, ce 
pătrund în camera sa sombră, i-se părea, 
că aude un murmur încet, nesfîrșit de de
licat și îmbătător. O radă luminosă eși 
din acest murmur. Cine-va par’ că a des
chis o ferestră și o racjă de sore a întrat 
înlăuntru. Respiră mai ușor, o suflare ne
prețuită îl învioră și își reveni în ori. Se 
găsi pe un pat și înaintea lui stătea o fi
gură luminosă: o fată tînără, frumdsă, în 
haină albă, cu viorele în părul său blond; 
lumina blândă a unei lampe se reversa 
întregă asupra ei. „Ea, ea 1“ dise încet. 
I-se părea, căviseză. Nu, acesta nu era vis, 
el era mort și se afla în paradis, despre 
care îi vorbise mamă-sa. De sigur, era în 
paradis, și ea, ea, figura luminosă era un 
ânger. Nu putea, decât să se uite la ea, 
nemișcat, admirându-o și îmbibând în sine

privirea ei. „0, este un ânger", șopti el.
Și Iulieta semăna aevea cu un ân

ger, care s’a coborît din cer, ca se ducă 
sufletul copilului muribund în ceriurile 
eterne. Ea semăna cu desăvârșire unui 
âiiger seu unei sfinte, așa castitate trona 
pe alba ei frunte și atâta compătimire se 
vedea în oi^hii ei albaștri și în tremurătu- 
rile de pe lângă gurița ei plină de farmec.

„Ea este!“ strigă el subit și urmând 
unui sentiment instinctiv îșl ascunse fața 
sub plapomă.

Iulieta însă se apropia mai tare și 
întrebă: „Domnule conte, vă este ceva 
mai bine?"

Ori cât de puțină însemnătate ar fi 
avut în sine acestă întrebare, totuși pro
nunțată de vocea ei blândă, tremurătore 
de emoțiune, îi suna în urechi, ca musica 
sferelor.

La sunetul acestei voci se cutremură 
Kurt în totă ființa sa și cu darul, pe care 
îl posed numai aceia, cari nu mai au mult 
de trăit, sorbia din plin o nespusă fericire, 
o bucurie din alte lumi.

„Ea este!" repeta el necurmat.

„D-ta ești în adevăr? Și cum se face, 
că ești aici?"

„Doctorul Delton mi-a spus, că do
resc! a mă vedâ și eu am venit".

„Va să dică tot avea el dreptate, 
când a dis, că esistă femei mai bune, de
cât ângerii!“ Și Kurt își acoperi fața cu 
mânile și plângea, plângea, plângea.

„De ce plângi copilul meu?" întrebă 
Iulieta plină de compătimire.

El se ridică cu violență în pat.
„Nu mă numi copil, eu nu sunt 

copil".
Era atâta mânie în vocea lui, încât 

Iulieta spăriată se dădu îndărăt.Z
„Ertă-mă, ertă-mă!“ strigă bolnavul. 

„Nu te supăra pe mine, eu sunt nebun; 
nu ți-a spus domnul doctor? Nu pleca, te 
rog, rămâi, o rămâi la mine! De când 
trăiesc, sunt nefericit, o, așa de nefericit. 
Acuma, acuma plâng eu cele dintâiu Ja- 
crămi de fericire. Nu te duce dela mine. 
In vieța mea n’am iubit pe nimeni altul, 
decât pe mama și pe d-ta și totă iubirea, 
ce o aveam pentru mama, am transportat’o 
asupra d-tale.

„Când eram mic, trăiam într’un cas-

(?)

Romanul unui copil bolnav.
De Catulle Mendes

(Urmare.)

Oeliriul era înfrânt numai pe din 
afară, în interiorul lui furtuna își urma 
cursul seu. O miie de cugete și tablouri 
se încrucișau în sufletul lui. El se vedea 
erăși copil mic ședend în p6Ia mamei 
sale, care plângea, vedea castelul melan
colic și rigid din Dormfoe, vedea pădurea, 
pe care o străbătea și se vedea pe sine 
îngenunchind la mormântul mamei sale. 
Apoi zări subit ferăstra, în pervazul că
reia era ea, cu zimbetul pe buze, arun
când bezele amicului seu. Mii de chinuri 
îl torturau. Respirația îi era dificilă, o 
sete ardătdre îl chinuia și îi era dor de 
zăpadă rece, de ghiață. I-se părea, că 
cine-va i-a pus genunchiul pe piept și l’ar 
sțrînge de gât. Se audia pe sine însu-și 
horcăind și credea, că acest sgomot vine 
de departe, de departe; numai marea vî-
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le impun considerațiile față cu par
tidul și față cu marile interese de 
consolidare și de unitate ale lui^ Și 
nu-i destul cu atât, der ei vor se-o 
rupă chiar cu „naționalismul din era 1 
vechiă“ și merg pănă a lua în nume 
de reu „mu Iți mei celei mari a con
ducătorilor politici, cari jură în doc
trinele în cari s’au născut și au cres
cut. c’un anume program și-o anu
mită tactică, au ținut și țin la ele 
cu evlavie11.... Conservatismul, adecă 
simțul și spiritul de conservare na
țională al acestora, ei îl declară de 
„fals*....

„Nouă“ — denșii — „ne tre
bue teren de luptă și de espansiune 
și nu ne putem lega voința și pute
rea de muncă de nisce forme usate... 
ne trebue libertate de acțiune... tre- 
bue se abolim tbte formele mași
nale (??), ca se nu împedecăm libera 
manifestare a spiritului vremei*... 
(Libert.“ nr. 9.)

„Formele* le causeză, cum se 
vede, tinerilor confrați dela Orăștiă 
totă durerea de cap, totă amețela, 
de care sufer în așa mare grad, în
cât li-s’au păinginit ochii și nu mai 
văd clar nici cele mai marcate con
turi ale lucrurilor, cum sunt și cum 
trebue să fie.

Ni-au spus’o încă în articolul- 
program al foiei lor, că lor le tre
bue numai „esența*, er „formele* 
ni-le lasă nouă celor ce se închină 
„naționalismului din era vechia*. Ca 
și când s’ar pute cugeta „esența* 
fără de „formă*!

Ni-au spus’o în fie-care număr, 
că au o adevărată orore în contra 
formelor și acum pretind categoric 
abolirea tuturor „formelor mași
nale*. Ce o fi înțelegând sub aceste 
forme mașinale, numai Dumnezeu 
scie, căci încât pentru denșii ne-am 
rămăși puind una contra o sută, că 
nu ne-ar pute clarifica cum se cade, 
că ce au voit se Zică cu acele cu
vinte.

Și-or fi gândit de sigur ceva, 
cum au făcut și atunci, când au 
imputat organului nostru, că „ține 
prea-prea la forme*, der ce anume, 
și-or fi gândit?

Ințeles’au și înțeleg ei sub „for
me*, „forme vechi* și „forme ma
șinale* organisațiunea de partid, ori 
disciplina de partid, ori postulatul 
de solidară procedere față cu duș
manul, ori programul național, ori 
politica de pasivitate, ori ce Domne 
iărtă-ne ?

Adevărat, că organisațiune și 
disciplină de partid nu pote fi fără 
de forme și încă forme bine circum
scrise; adevărat, că dela organisație 

tel mare și sombru. Sevitorii me băteau 
și când îi întrebam de ce me bat, îmi răs
pundeau, că mă bat, ca să învăț a umbla 
drept.

„Eram ore eu de vină, că eram schi
lod ? Și altă-dată mă băteau, fiind-că eram 
cocoșat. Ah! Domnișoră, eu sunt din cale 
afară diform. D-ta nu poți să mă vedi, 
căci sunt în pat. Intorce-te, vreu să mă 
scol, să mă îmbrac, ca să mă vedi, der 
nu, nu, nu, ar fi prea urît, prea grețos pen
tru d-ta. Rămâi, uiță-te la mine; mama 
îmi spunea, că, am păr frumos.

„Eu nici-odată nu i-am spus, că ser
vitorii mă maltrateză, i-ar fi pricinuit du
rere și nu voiam să o mâhnesc, ea era 
atunci deja forte bolnavă, sărmana mea 
mamă, ea a murit de boia de piept, er 
eu am moștenit boia și void muri și eu 
de ea,

„Ți-le spun tote acestea, pentru ca 
să-ți fie milă de mine. Tatăl meu este 
un om rău, el a nenorocit și pe mama 
și pe mine. Și nu mă iubesce și nimeni 
habar n’are de mine, de când e mama 
mdrtă. Doctorul Delton, da, el este bun, 
însă este bărbat și bărbații nu sunt, 

și disciplină atârnă și solidaritate și 
„pasivitate* și „activitate* și sărtea 
programului național.

Dâr dăcă așa este, atunci cum 
vine, că fundatorii „Libertății* din 
Orăștiă pretind cu atâta insistență 
abolirea tuturor formelor din trecut 
și present, „mașinale* și „nemași
nale*? Nu atacă ei prin acâsta pre- 
tensiune nesocotită și partid și dis
ciplină și solidaritate și program și 
tactică politică, dintre cari nici una 
nu este formă, der fără de forme 
nu pbte dăinui nici 24 de câsurî ?

Nu văd cât de cumplit se con
trazic, când abolirea formelor o cer 
tocmai ca să potă face mai ușor 
vânt „manifestării spiritului vremei“, 
cu ajutorul căreia nisuesc și sperăză 
a ajunge în parlament?

Pbte fi parlament și parlamen
tarism, pbte fi luptă constituțională 
fără de forme? Și bre tactica de ac
tivitate, pentru a căreia isbândă cjic 
că milităza dânșii, nu recere nici un 
fel de forme, er aceste forme nu 
trebue se se acomodeze pe deplin 
principiilor generale ale luptei nbs- 
tre naționalo, decă nu se trateză ca 
cutare grupuleț să mergă după ca
pul lui, ci e vorba de-o acțiune a 
națiunei nostre întregi ?

Cu tote aceste cei dela „Liber
tatea* sunt așa mari dușmani ai 
formei, încât vor totala ei nimi
cire.

Ce-o să iese atunci din poli
tica nbstră națională, cândva atârna 
între cer și pământ toc ce numai ar 
pută contribui la promovarea ei, îșl 
pote închipui fie-cine, Și decă c’un 
astfel de preț companiștii tineri dela 
Orăștiă vreau să se degageze și eli
bereze de ori și ce piedecă, de ori 
ce îndatorire față cu totalitatea po
porului și a intereselor lui de viață 
și vor să-și facă mână liberă în 
tote privințele, atunci fapta lor pre 
sâmănă a egoism periculos, și „spi
ritul vremei*, pentru care pledeză, 
prea se asemănă cu spiritul străin 
de firea poporului nostru, care spi
rit a început se rbdă deja de mult 
la rădăcina naționalismului român.

„Cuib dacoromân în TorontaP.
Mare mâhnire în israilul unguresc.
La alegerile comunale din Sân- 

Miclăușul-mare (comit. Torontal) au în
vins cu desăvîrșire Românii. Au fost aleși 
dintre Români: primarul, cassierul comu
nal și 12 jurați. Nurpai trei membrii din 
funcționarii comunei sunt străini: un vice- 
prim'ar (șerb) și doi jurați (1 german și 
1 sârb).

Comuna Sân-Miclăușul-mare e resi- 

cum era mama. D-ta însă ești așa, d-ta 
semeni cu ea, numai că d-ta ești mai fru- 
mosă. Nu nu; eu o spun acesta numai în 
glumă; nu mă importă, decă ești frumăsă, 
căci eu nu sunt decât un copil, un ser- 
man copil, bolnav și vrednic de compă
timit.

„Nu-i așa, că rămâi ? Ești atât de bun£. 
Inchipuesce-ți, că mi-ai fi soră, care ve- 
ghăză la patul bietului, micului, muribun- 
dulu său frate.

„,Da, acuma îmi ești soră. Poți ră
mâne fără frică, nu voiă spune nimica 
rău, nici nu sunt nebun. Nu-i așa, docto
rul ți-a spus, că sunt furibund? Nu-țî fie 
frică, nu sunt rău.

„Decă vine tata, nu-1 lăsa să între, 
nimeni să nu între, nu vreu să am pe ni
meni aici, afară de d-ta. Nu-i așa, că vei 
șta lângă mine, căci sunt așa de nenoro
cit și cuminte, nu-i așa?*

Astfel vorbia el cu voce stînsă și 
privia cu fermecat la grațiosa figură, ce 
stătea la palatul său.

(Va urma). 

dență de cerc în Torontal. E populată de 
11,000 suflete, dintre cari 3/6 părți Români, 
1/6 Sârbi, 2/6 Maghiari și Nemți (Șvabi). 
Așa spune statistica ungurescă. Noi cre
dem însă, că nu numai jumătatea comu
nei sunt Români — după-cum arată sta
tistica — ci majoritatea locuitorilor e ro
mân escă.

Alegerea și resultatul ei au scos din 
țîțînî pe șoviniștii dela pressa. maghiară. 
Cum se pote, își die ei, ca într’o comună 
unde dela 1888 înedee primarul era ma
ghiar și 2/3 din representanță era maghiară, 
unde limba de conversație a „inteligenței* 
e esclusiv cea maghiară, unde cornercian- 
ții și industriașii sunt maghiarisați — lu
crurile să se schimbe atât de radical, în
cât în fruntea comunei să ajungă aprdpe 
numai „Valahi*?

Organul Săcuiului Bartha pune totă 
vina în cârca fisolgăbireului Hadffy, care 
a declarat deja înainte de alegere, că la 
postul de primar va candida pe Românul 
Traian Stoicănescu, și se plânge amar, că 
prin procederea acesta s’a aruncat pradă 
dacoromânismului o comună înfloritore 
din Torontal. „Munca patriotică maghiară* 
de 15 ani s’a dus în vânt, și din Sân- 
Miclăușul cel maghiarisat etă că s’a făcut 
o comună valahă, „un cuib dacoromân1* — 
dice foia amintită.

Supărarea i-o potențeză și faptul, că 
urgisiții „Valahi au devenit preponderant 
și în representanța comunei*, — ast-fel, 
„ticălosa administrație* încredințeză câr
muirea unei comune mari „dușmanilor 
patriei și ai națiunei". Culmea „ironiei* o 
formeză apoi împrejurarea, că cei dela 
centrul comitatului, au aprobat procederea 
acesta.

C’un cuvânt, Românii au învins în 
Sân-Miclăușul-mare, mai corect dis și-au 
recâștigat posițiunea, ce li-se cuvine în 
virtutea importanței lor numerice și ma
teriale, și pentru acest simplu fapt, atât 
de logic și firesc, șoviniștii turbă și fac 
spume la gură. Pentru consciința de sine 
a Românilor din pomenita comună, e un 
simptom înveselitor triumfarea lor.

Cele multe înainte. Pressa maghiară 
strige cât o ia gura. Românii să-și caute 
pretutindeni de interesele lor, cum au fă
cut cei din Sân-Miclăușul-mare, unde, de 
alt-fel, numai legea și dreptatea au 
biruit.

Maghiarii — satisfăcut!.
In Braunschweig s’a întâmplat un 

lucru, care face pe șoviniștii unguri să 
bată din pinteni și să strige: „iu-u-iu, că 
Nemții ne dau dreptate".

Ce s’a întâmplat?
Reuniunea „Alldeutscher Bund** a 

convocat o adunare poporală la Brauns
chweig, cu scop de a-se protesta în con
tra maghiarisării Germanilor din Ungaria. 
Guvernul german însă a interdis meetin- 
gid motivând cu aceea, că Germania stă 
în raporturi de alianță cu Ungaria.

„Hajra*! — pe ei acum. „Lindner, 
Kqrodi și Lurtz — dice unul din oficioșii 
lui Szell Kalman — au tîrît cestiunea 
acesta în camera maghiară, și fiind-că aici 
au fost respinși, s’au plâns în patria lor 
alesă fraților lor adoptivi, au chemat în 
ajutor „Alldeutscher Bund“-ul și au ape
lat la opiniunea publică germană, ca să 
aducă judecată. Poliția germană însă a 
dis: citt! nu-i permis să supărați pe Ma
ghiari, pe care împăratul Wilhelm i-a sa
lutat în toastul său din Buda și în cari 
cancelarul și guvernul său văd cei mai 
siguri amici din întrega monarchie aus- 
tro-ungară ai alianței germane*.

Apoi („Bud. Hrlp.“) continuă așa:
„Nu vre guvernul german, fiind-că 

nu vre împăratul, ca de dragul Sașilor din 
Ardeal cele două națiuni să se certe. (!) 
Peste tot el nu vre, ca Germania să 
trăescă în dușmănie cu Ungaria. Pe el 
nu-1 supără, ca Ungaria se fie a Maghia
rilor și ca stat național se se maghiari' 
seze, fiind-că nu-și închipuesce că va de
veni germană, er ca să fie slavănwe. El 
presimte, că decă Sașilor verdi și celor 
dela „Alldeutsch* le va succede a face ca

cele două națiuni să se certe, atunci s’a 
gătat cu tripla alianță și cu totă prieti- 
nia, pe care Bismarck și Andrassy au le- 
gat’o cu atâtea greutăți între Berlin și 
Viena, între Habsburgi și Hohenzollerni, 
între Wilhelm I și Francisc Iosif I*....

Am citat pasagiul acesta anume, ca 
se se vadă îngâmfarea la care se avântă 
gazetarii dela pressa maghiară și puerila 
lor satisfacție, când din partea Nemților 
li-se dă carte blanche de a — maghiarisa. 
In sensul acesta, cel puțin, interpreteză 
„Bud. Hirlap* ordinul de interdicere a 
meetingului din Braunschweig.

SOIRILE D1LE1.
— 13 (26) Februarie.

Taxele vamale pentru cărțile ro
mânesc!. Cetim în „Cronica* : Etă de ce 
este vorba. In Ardeal esistă o întregă li
teratură românescă. Frații noștri din Ar
deal sunt buni scriitori și îșl alcătuesc 
atât manuale didactice, 'cât și opere lite
rare. Noi Românii din România liberă sim
țim nevoe sufletescă de a cunosce scrie
rile lor. Dânșii au nevoe să ne cetescă 
scriitorii noștri, precum și noi trebue să-i 
cunoscem pe scriitorii noștri ardeleni. Uni
tatea culturală a tuturor Românilor cere 
să se facă acest schimb între Românii din 
tote părțile. Ei binevoiți, să cetiți vre-o 
carte scrisă de I. Pop Reteganul, bunioră? 
Trebue să plătiți vamă. Nu se plătesce 
pentru cărți francese, englese, germane, 
etc, der să plătesce vamă pentru cărți ro
mâne, scrise de Românii idin Ardeal seu 
de aiurea. Etă un lucru neînțeles. Pentru 
ce să se ia taxe vamale la cărțile româ
nesc! scrise de frații noștri Români din 
alte țări și să nu se ia vamă pentru cărți 
din alte limbi? Articolul din legea va
mală sună astfel: „Sunt supuse la taxe 
vamale cărțile scrise în românesce și pu
blicate de Români în țări străine*. Credem 
că acel articol e greșit interpretat de îm- 
piegații vamali; pentru aceștia litera legii 
e mai presus de spiritul ei. Suntem siguri, 
că spiritul legii glăsuesce, că numai acele 
cărți scrise în românesce și publicate în 
țări străine să fie supuse taxei vamale, 
când autorii sunt Români din România li
beră. Interesul legei a fost a proteja ti
pografiile din țeră și a nu se duce Ro
mânii d’aici în țări străine spre a-și tipări 
cărțile lor. Nu găsesce ministerul de fi
nanțe momentul potrivit a schimba acest 
articol din lege? Nu crede, că e o pedică 
pentru unitatea culturală a Românilor, 
când plătim vama la cărțile scrise de Ro
mâni din alte provincii? Nu crede, că tre
bue se dea o lămurire împiegaților va
mali, ca să aplice spiritul legii, nu litera 
ei, cum e în cașul nostru?

Nou prept în Mercurea. într’o co
respondență a „Tel. Rom.* cetim, că în 
3 (16) Februarie a. c. s’a făcut alegerea 
de paroch gr. or. în comuna Miercurea, 
post devenit vacant în urma retragerei 
fostului protopop I. Droc. Conducerea ale
gerii a avut’o d-1 protopop în retragere I. 
Droc. După serviciul divin, comisarul în
sărcinat cu conducerea alegerei arată si
nodului parochial, că protopopul, ce se va 
alege fiind tot-odată și paroch al Mier- 
curei, are drept a-șî da și el votul colec
tiv unuia dintre candidați. Spre scopul 
acesta se cetesce numele candidaților. Si
nodul se declară unanim pentru d-1 Dr. 
George Proca, profesor seminarial în Sibiiu. 
Pentru-ca să nu fie nici cea mai mică 
umbră de bănuială, d-1 comisar pune la 
cale votare nominală, în urma căreia toți 
cei presenți (95) voteză pentru candidatul 
Dr. G. Proca, pe care comisarul îl declară 
ales din partea parochiei Miercurea ca 
paroch.

Delegația bisericei gr. or. române 
despre care am anunțat eri, că ar fi sosit 
deja în Budapesta, va sosi acolo, după 
cum spune „Pol. Ert.“, numai în decur
sul acestei săptămâni și va fi primită în 
audiență de cătră Majestatea Sa. Rectifi
căm în sensul acesta soirea, ce am adu- 
s’o eri.
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Solemnitatea învestiturei I. P. S. 
Sale Metropolitnlni Moldovei. Mâne se 
va face cu un ceremonial deosebit înves
titura noului metrop.ol-it al Moldovei și 
Sucevei. I. P. S. Sa va 'merge la palat 
în trăsura regală, având în frunte pe d-1 
prefect al poliției capitalei, 2 escadrone 
de cavalerie, și cei doi protoereî tai capi
talei, er la drepta și stânga trăsurei în 
care se află înaltul prelat va fi câte un 
maior. In sala tronului se vor afla preșe
dinții corpurilor legiuitdre, senatorii, de
putății, membrii curții de corupturi, magis
tral superiori, comandanții de corpuri de 
armată, generalii, membrii Academiei, ai 
■camerei de eomerciu, etc. etc. cum și 
înaltul cler. După-ee Regele va lua loc pe 
tron, înaltul prelat îmbrăcat în mantaua 
sa archiepiscopală, ajunge în fața tro
nului. Ministrul instrucției ia cârja din 
manile archidiaconilor, și o remite M. S. 
Regelui, dând cetire diplomei pentru nu
mirea mitropolitului, semnată de ministru 
cși de Rege. Regele încredințeză cârja mi
tropolitului, dicendu-i: „încredințez I. P. 
S. Tale toiagul archipăstoresc, spre a te 
învesti ca Mitropolit al Moldovei și Su- 
ceveiu. Apoi Suveranul, coborându-se de 
pe tron, va felicita pe noul ales, în timp 
■ce corul va intona „Trăiască Regele14.

O carte slovacă oprită. Ministrul 
instrucțiunei publice și al cultelor a eli
minat din tote școlile slovăcescl cartea de 
■cetire „Slovensky slabikar". Cartea apă
ruse cu aprobarea senioratului evangelic de 
Neutra. Motivul interdicerei se dice a fi, 
că în numita carte didactică se cuprind 
mai multe bucăți „antimaghiare44 în prosă 
.și în poesie.

Conversiunea română. Se depeșeză 
din Bucuresci, că conversiunea împrumu
tului de 175 milione bonuri de tesaur de 
la 1899 este asigurată. Prisosul împrumu
tului de 250 milione conversiune - rentă 
va fi întrebuințat pentru acoperirea dato
riilor deschise și pentru procurarea de tu
rnuri.

Mișcarea meseriașilor români. In 
fața camerei deputaților din Bucuresci 
s’au aglomerat eri meseriașii, ca se mani
festeze cerend luarea în considerare a 
■cererilor lor. Poliția și gendarmeria inter
venind s’a produs un conflict. Au fost 
-câte-va răniri și arestări.

Episcopul din Galați. Am adus eri 
■scirea despre alegerea episcopului Pimen 
'Georgescu Piteșteanu la scaunul vacant 
al Dunării-de-jos. Etă acum și Câte-va 
■date biografice ale noului episcop. Petru 
Georgescu — așa se numia cu numele 
-seu de botez, — s’a născut la 1853 în co
muna Provița de sus (Prahova). Intreaniî 
1869—1874 a făcut 4 clase seminariale în 
Bucuresci, după care se căsători și fu 
hirotonit diacon la Ploiești. Rămânând 
văduv la 1875, merse la Bucuresci, unde 
continuă cursul superior al seminariului 
■central, pe care îl absolvi la 1880. După 
acesta fii trimis la universitatea din Cer- 
•năuți, de unde se întorse la 1885 ca’doc
tor în teologie. In 1886 fu tuns în schiraa 
monahală, primind numele de Pimen și 
numit predicator la mitropolie. Tot în 
;acel an . ocup» catedra de dogmatică și 
simbolică la facultatea din Bucuresci, pe 
■care o ocupă și adl. La 1889 fu hirotonit 
preot, în 1893 i-se încredința postul de 
■director al seminarului central din Bucu- 
țrescî.

Profesorul Dr. Babeș, savantul bac
teriologist din Bucuresci, a fost numit pre
ședinte de ondre al congresului medical 
■ egiptian, ce se va întruni în curând în 
Cairo. D-1 Dr. Babeș fiind numit și preșe- 

•■dinte al comitetului pentru participarea 
României la acest congres, d-sa s’a adre
sat la toți confrații de a-i trimite d-sale 

.ori-ce comunicațiuni.

Un costum unguresc — fără va
iere. Diarul „E — k“ publică următdrea 
■scire: Anul trecut, când cu reînvierea spi
ritului național se luase hotărîrea, ca stu- 
■denții să porte costum național unguresc 
iun student și-a făcut un splendid costum 

pentru care a cheltuit multe parale. Anul 
acesta entusiasmul pentru portul național 
a scădut enorm și studentul, vădând că 
nu-1 mai portă nimeni, s’a hotărît să-l 
vândă la un telar. JNimeni n'a vrut însă 
să-l cumpere. Atunci s’a dus să-l, amane
teze la muntele de pietate. Și aici l’au 
refusat. Năcasul studentului e mare.

Un Român în Congo. Dilele acestea 
a sosit în Iași, venind din statul indepen
dent Congo, domnul Aurel Varlam. D-1 
Varlam a stat vr’o doi ani în Congo, ca 
magistrat (judecător). D-sa a adus o ;fru- 
mosă colecțiune etnografică din acele re
giuni. In curând d-1 Varlam va ține în 
Iași o conferență asupra șederei sale în 
Congo.

Cutremurul de păment din Șe- 
macha. Din Bacu se comunică: Săpătu
rile în Șemacha se fac sub conducerea 
sapeurilor. S’au format cinci comisiunl și 
anume: una medicală, alta pentru aprovi- 
sionare, a treia pentru emigrare, a patra 
pentru săpături și a cincia pentru edifi
care. Sute de familii părăsesc dilnic ora
șul. Cu totul s’au dărîmat 4500 de case. 
De două dile domnesce în Șemacha tifos 
și scarlatină. Este mare lipsă de încăperi 
căldurose, ceea-ce se simte cu atât (mai 
mult, cu cât în timpul din urmă este forte 
frig. Guvernorul general al Caucasului 
principele Galizyn a mers la fața locului.

Tulburările studenților din Rnsia. 
Studenții din mai multe orașe din Rusia 
au făcut violente manifestațiunl pe strădi 
Se răspândise svonul, că contele Tolstoi 
ar fi murit și că a fost îngropat în taină, 
fără să fi primit mângăerile religiunei. In 
Odessa, Kiev, Charkow și Moscva stu
denții au manifestat pe strădi. S’au pro
dus colisium cu poliția. Mai mulți student! 
au fost omorîțl. Număroși studenți și 
agențî polițienesc! au fost răniți. Poliția 
secvestreză și distruge portretele lui Tol
stoi și cărțile postale, carl portă imagi
nea lui.

Un incendiu în New York. In diua 
de 22 Februarie un violent incendiu a 
distrus în New-York un important depo
sit de arme și de munițiuni, un mare ho
tel și mai multe case. Optspredece per- 
sone au pierit în flăcări și alte șese-spre- 
dece și-au găsit mdrtea în cursul incen
diului. Perderile materiale întrec suma de 
cinci milidne dolari. Pompierii au făcut 
sforțări supra-omenesci pentru a preserva 
Un deposit de dinamită, Jcare se afla nu 
departe de hotelul. în flăcări. Depositul de 
arme a devenit prada flăcărilor și tote mu- 
nițiunile au esplodat. Un mare număr de 
persone aflătore în hotel „P.ark“ au fost 
salvate de pompieri cu ajutorul scărilor, 
alții însă au sărit pe ferestri, ori au fost 
asfixiați în camerele lor. Multe femei au 
murit, sărind din al cincelea etaj. Colone
lul Pfeffer, admirabil Miller, femeia pro
prietarului hotelului se află printre vic
time.

Votare electrică. In camera depu
taților din Washington, votarea prin ridi
carea mânilor va fi înlocuită prin votul 
electric. Un mare tablou aședat la spa
tele președintelui va ave de două ori 
atâtea lămpi, cât e numărul deputaților. 
Pe pupitrul său fie-care deputat va ave 
dinaintea lui două butone. Apăsând unul 
din ele, el aprinde pe tabloul pomenit o 
lampă incadescentă roșie său albă — roșie 
pentru nu, albă pentru da. Secretarii nu 
vor vede de cât să numere lămpile spre 
a sci, dâcă propunerea pusă la vot a fost 
seu nu adoptată.

Festivalul Pressei in Bucuresci.
Sâmbătă sera s’a dat la Teatrul Na

țional din Bucuresci o splendidă repiesen- 
tație organisată de „Sindicatul Diariștilor".

Representația a fost onorată de pre- 
sența Principesei Maria. Regina, cu totă 
dorința de a asista, n’a putut merge fiind 
puțin suferindă.

Spectacolul a fost compus din trei 
părți: I) Mariora, dramă în 2 acte de 

Carmen ' Sylva; II) Concert și III) „Doc
torul fără voie“ nemuritdrea comedie a 
lui Moliăre.

Superba poemă dramatică de Carmen 
Sylva „Mariora11 a fost admirabil inter
pretată de 'către d-na Aristița Romanescu, 
Ana Mateescu-Ciupagea și d-nii. C. Nottara 
și Ar. Demetriade. — scrie „Ap. Naț.“ — 
Subiectul acestei drame petrecute în mij
locul țăranilor noștri, este o iubire a doi 
frați, dintre cari cel mai curagios își des- 
tăinuiesce focul și reușesce a lua în că
sătorie pe Mariora, de-și acesta iubea pe 
celălalt frate, care nu îndrăsnise a-i spune 
nimic. După un an, Mariora este surprinsă 
de fratele bărbatului ei, că pe el îl iubesce, 
și este sfătuită a-șl părăsi copilul și a fugi 
împreună. Bărbatul Mariorei începu a bă
nui și pândind, se convinge că fratele său 
și cu Mariora se iubesc. Copilul mdre; 
ațuirci Mariora respinge pe cumnatul ei, 
disperată și furidsă că din pricina lui i-a 
murit copilul. Bărbatul Maridrei își ucide 
apoi fratele.

Forma literară și curată țărănâscă a 
acestei drame pote servi de model.

După drama „Mariora14 d-șora Agatha 
Bârsescu a dis nisce admirabile versuri 
închinate de cătră G. Ranetti M. Sale Re
ginei. Apoi d-na Nylda a cântat cu o voce 
frumosă și cu multă artă trei bucăți dintre 
pare „Gavotte^ de Massenet a lăsat fru- 
mdse impresiunî. D. Liciu a dis nostimul 
monolog „Sâmburele44 cu un dar deosebit. 
D-na Brezeanu a cântat cu mult foc, fru- 
mdsa romanță „Doi Ochiu de Gr. Ventura, 
care a și susținut acompanimentul la piano 
apoi și cu „Sboră dulce turturea44 acom
paniată de Oscar Spirescu, a avut un suc
ces splendid.

La sfîrșit comedia „Doctorul fără 
voieu interpretată în chip strălucit și cu 
multă disposiție de către d-nii Brezeanu, 
Dirnitriu, Soreanu,- Th Petrescu și Aurel 
Petrescu, precum și d-1 M. Ciucurescu, 
Mărculescu și Moor, a făcut să mai uităm 
câte-va clipe din necazurile dilei.

într’un cuvânt, întreg festivalul a 
avut un succes moral desăvîrșit.

NECROLOG. Carolina I. Lengeru 
născută Bucur Pop, după grele suferințe 
șl-a dat blândul și nobilul său suflet în 
mânile Creatorului, astădi la 6 ore de di- 
mineța în al 54-lea an al etății, și 35 al 
fericitei sale căsătorii. Rămășițele pămân
tesc! ale decedatei se vor conduce Joi, 
14 (27) Faur la 3 ore după amiadi din lo
cuința familiei, Strada Orfanilor Nr. 8, 
spre veclnică odihnă în cimiterul bisericei 
gr.-or. din Grdveri. Despre acestă durerosă 
pierdere subscrișii încunosciințeză pe con
sângeni, amici și cunoscuțl.

Brașov, în 12 (25) Faur 1902.
loan Lengeru, soț; Elena A. Popo- 

vici, Nicolae B. Popp, G. B. Popp și Ha- 
reti B. Popp, frați ai răposatei.

ULTIME SGIR1.
Budapesta, 25 Februarie. In șe

dința de a4l deputatul Pichler avor- 
bit forte violent și batjocoritor • la 
adresa Sașilor. Deputatul'sas, Lutz 
Korodi răspunde in cestiune perso
nală. El este des întrerupt cu ob-, 
servații reutăciose. Președintele in
tervine apărând libertatea cuvântu
lui. Deputatul Korodi protesteză con
tra întreruperilor, cjicend : „Cândun 
deputat sas ia cuvântul. mereu îl în- 
trerupeți44. (Iust.h (!) Gyula: Aici nu 
sunt deputațl s iș>, ci numai deputațl 
maghiari!). Korodi, continuând c|ice: 
«Decă nu vreți se ne ascultați, atunci 
vom merge acasă și vom scrie \ (O 
voce: Se eșim afară! Nu trebue se-1 
ascultăm! Deputății din drâpta și 
din stânga ies afară). Korodi ne 
mai având cui vorbi, încheie.

Diverse.
Tergul monetar internațional. 

Mișcarea cursurilor cambiale pe piețele 
occidentale e favorabilă, ceea-ce explică 
firmitatea despositelor de numerar pe 
piața Londrei. înviorarea afacerilor la bur
să și perceperea de iraposite ridică sume 
considerabile de pe piață, care se vede 
ast-fel nevoită a solicita împrumuturi de 
la Bancă. E de observat, că în timpul unei 
săptămâni portofoliul Băncei Angliei a 
sporit cu 2.100.000 lire, er creditul tesau- 
rului public cu 2.700.000. Decă cu tote 
acestea, a sporit și reserva metalică, asta 
se datoresce intrărilor de numerar, prove
nite parte din traficul intern, parte din 
Indii. Astă-di starea Băncii e ast-fel, că 
ea ’și-ar mai reduce scontul și sub mini
mul actual, dâcă n’ar fi nevoit a se ține 
în reservă din căusa stării târgului mone
tar din Paris. într’adevăr, bancherii din 
Paris sunt adl cam reservați, pote din 
causa că se află în perspectivă un nou 
împrumut rusesc de 500 milione franci, 
în schimb, în Berlin abundența de nume
rar sporesce mereu. Ga și Banca Angliei, 
ar fi și Banca Imperiului în situația de a 
proceda la o nouă reducere a scontului, 
decă n’ar fi nevoită a ține sema de târgul 
deviselor. Eftinirea numerarului a provocat 
în adevăr o dre-care urcare în cursul devi
selor, mai ales în funți englezi, ceea-ce 
însă e de atribuit și lipsei de material 
străin.

Cloroformul ucide? Etă cesti- 
unea pe care o discută, de câte-va dile, 
cu multă aprindere savanții din Aca
demia de medicină din Paris. Este de 
prisos să spunem, că nimic positiv nu s’a 
putut stabili: s’au emis numai păreri și 
s’au făcut propuneri. Majoritatea crede 
însă, că cloroformul râmâne până atji un 
excelent și cel mai bun anestesiac. El nu 
produce mdrtea, decât atunci când cloro- 
formisatul are o bălă, care n’ar suporta 
nici operația. Cardiacii pot fi fără pericol 
cloroformisați. Trebuie însă să se îngri- 
jască tot-d’auna medicul operator, să aibă 
cloroform prdspăt. Cloroformul învechit 
este periculos. Idea, că ar trebui să se for
meze un corp special de cloroformisatori, 
a fost viu combătută mai ales de savantul 
Lucas Championiere, care a spus, că în 
Anglia, unica țeră cu corp special de 
cloroformisatori, se constată cele mai multe 
cașuri de morte în timpul cloroforinisării. 
Eterul este combătut ca anestesiac din 
causa urmărilor grave pentru căile respi
ratorii. Se susține, că decă el nu ucide pe 
loc, ucide prin consecințele pe care la are. 
Oonclusia? Conclusia a dat’o unul dintre 
membrii Academiei, care a esclamat, după 
cum spune „Le Matin„In ori-ce cas 
n’ași dori să se cloroforiniseze nici unui 
dintre membrii familiei mele“.

literatură.
„Carnetul Hoșuu, o interesantă no

velă mhihstă, tradusă din germană de Moșul 
O broșură de 104 pagini, format octav mic. 
Broșura oferă o lectură ușoră și distractivă. 
— „ ''oșuB e cunoscut cetitorilor noștri din 
numărosele sale lucrări publicate în foița 
diarului î.ostru. Pprețul cu posta 60 bani.

Cura băilor de buruenîdepurative 
„Dinșoieaiiu44 Floe.-cl. Cu acestă cură 
ușoră de aplicat și de urmat se pdte res
tabili ori-ce, suferind de ori-ce bolă, în 
ori-ce timp al anului, fără temă de ră- 
celă. La bdlele de cancer, tuberculosă, 
epilepsie, hemoroide, paralisie totală seu 
parțială, hemiplegie, etc. fac angajamente 
garantate pentru restabilirea sănătății. Cei 
cari se pot acomoda în locuința lor, se 
pot curarisi singuri acasă, după o instruc
ție specială bolei cerută de suferind.’ Con
sultul prin corespondență fără instrucție 
e gratuit, asemenea e gratuită, și instruc
ția pentru cei ce vor dovedi, că sunt să
raci fără mijloce. La cașuri grave, unde 
mdrtea ar amenința vieța, și medicina nu 
mai pote da ajutorul dorit, pentru salva
rea celui în pericol mă pote chema ori
cine telegrafic. Dinșoreanu, physiolog-hi- 
dropat.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu. 
Redactor responsabil: Traian JS. Pop.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 25 Februarie n. 1902.

Renta ung. de aur 4"/0..................... 120.05
Renta de corone ung. 4°/o • • • 97.20
Impr. căii. fer. ung. în aur 4,/2°/0 . 120.20 
Impr. căii. fer. ung. în argint 4.1/2°/o- 100.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 120.—
Bonuri rurale ungare 4% .... 96.75
Bonuri rurale croate-slavone . . . 96.—
Impr. ung. cu premii................... 189.—
LosurI pentru reg. Tisei și Seghedin . 156.35
Renta de argint austr......................... 101.50
Renta de hârtie austr......................... 101.35
Renta de aur austr.............................. 120.75
LosurI din 1860................................ 153.53
Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16 34
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 712.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit . 696.25
NapoleondorI......................................19.07
Mărci imperiale germane .... 117.25
London vista............................. 240.05
Paris vista.................... ' . . .94.45*/2
Rente de corone austr. 4n/0 . . . 98.9U
Note italiene................................. 93.—

Cursul pieței Brașov.
Din 26 Februarie n. 1902.

Bancnota rom. Cump. 18.94 Vend. 18.98
Argint român. 18.80 n 18.84
Napoleond’orl. 71 19.- 19.04
Galbeni 71 11.34 75 11.40
Ruble RusescI 77 127.- 71 128.-
Mărci germane n 58.50 n —
Lire turcesci ’7 10.72 75 —.—
Scris, fonc. Albina 5°/0 100.- D 101.-

Sz. (2387—1901.
tlkv.

ĂRVERESS HIRDEWENYi KIVONAT.
A brassoi kir. to: venyszek, mint 

t-'dekkOiiyvi hatbsâg kbzhirre teszi, 
bogy Gebruder S. Mihalovits brassoi 
( zeg vegrehajratdnak, Munt---an loan 
ăs târsai vâgrehajtâ-'t szenvedfik elleni 
600 korona t.okekO^etelbs es jârule- 
kai irânti vâgrehajtâsi iigyeben a 
brassoi kir. tbrvenyszbk (a hosszu- 
falusi kir. jărâsbirbsăg) teiuletbn 16vo 
es 1) a turkOsi 2309 szamu tjlkvben 
foglalt 1335 hraz fekvoie 20J kban 
2) a turkbsi 606 szâmu telekjvben 
foglalt 1184 1184 hrsz egbsz ingat> 
lanra 400 koronâban bs az 1175, 
1176 hrsz egesz ingatlanra 260 kban 
ezennel megâllapivott kikiăltâsi âr- 
ban a kielâgitesi ârveiest threndelte, 
bs hogy a f'eunebb megjelolt ingat- 
lanok az 1902 evi'Mircius ho 3-ik nap 
jăn delelott 9 orakor a turkosi kOzsbg 
hâznâl megtartando nyilvinos ârve- 
răsen a megâllapitott kikiăltâsi âron 
albi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoz- 
nak az ingatlanok beesârânak 10°/0-At 
keszpenzben, vagy az 1881. LX t. cz. 
42 §-Aban jfcdzett, ârfolyammal sză 
mitutt ea az 1881. evi november l-6n 
3333. sz. alatt kolt Jgazsâgtigj’rninisz- 
tci'i rendelet 8. §-âban kijalfllt ova- 
dekke'ppN bitokpapirban a kikuldott

kezâbez letenni, avagy az 1881. LX 
t. cz. 170. § a ertelmhben a bânat- 
penznek a birosâgnâl elâleges el- 
helyezeserol kiâllitott szabâlyazeru 
elismervbnyt âtszolgâltatni.

Brassb, 1901 evi deczember 
ho 30-ân.

A kir. trvszek mint tkvi hatosăg

Nr 9746/801.
PUBLICAȚIUNE 

privitore la înaintarea insinuării r din par
tea individiior, care-s obligați a plăti taxa 

pentru eliberarea dela miliție.
Insinuările au se se facă la sub 

semnatul oficii! de dare în decursul 
lunei lui Martie 1902 de cătră toți 
acei individ!- cari,

1) pentru tot-deuna s’au aflat de 
neapțl pentru serviciul militar și y;a 
atari s’au șters din lista de sorți;

2) cari, cu ocasiuneaultimei asen- 
tărî s’au aflat de neapțî pentru ser
viciul militar;

3) cari, înainte de trecerea tim
pului lor de serviciu militar s’au di- 
n is din causa vre-unei atari vătă
mări corporale, care pe respectivul 
nu-1 face neapt de lucru și a cărui 
vatamare corporală n’a obvenit în 
urma îndeplinirei serviciului seu la 
miliție;

4) cari, în sensul art. de lege 
XL ex 1868, ca susținător de fami
lie a fost eliberat dela serviciul de 
arme și după art. de lege intrat în 
vieță VI ex 1889 din. orl-ee motiv 
au fost eliberați dela serviciul de 
arme;

5) toți cei îndatorați la serviciul 
de arme, cari înainte de expirarea 
timpului legal au emigrat din mo- 
nar.hia Austro-ungară.

Toți aceștia sunt îndatorați a 
insinua la subsemnatul oficiu de dare 
orășenesc, pe cblele de insinuare de
signate spre acest scop

a) starea și caracterul,
?;) locuința,
c) cercul de asentare, respective 

comuna în carea s’au dispensat de 
obligămentul serviciului militar;

d) anul, dela carele va avă a-se 
socoti eliberarea dela obligămentul 
serviciului militar și

e) să arete darea directă, per- 
ceptată în anul trecut după obliga 
tul la taxă militară respective după 
capul de familie al acestuia, în co
muna căreia aparține s’au în vre-o 
altă comună.

In fine acei obligați la taxă de 
miliție, pentru cari taxa de miliție 
sunt datori a-o plăti în sensul §-lui 
11 al art. de lege XXVII ex 1880 
apeia, cari le dau muncă, au a în 
sinu» numele și locuința oferențimi 
lor de munăă.

Cei-ce negiigeză așternerea. in
sinuării descrise mai sus, se vor pe
depsi în sensul § lui 20 al art do 
lege XXVII 1880 cu o amendă de 
trei seu șăse ori mai mare, decât 
taxa militară prescrisă pentru ei.

Decă dela terminul insinuării 
pănă la espirarea eliberării de taxa 
militară, adecă pănă la 1 Octomvrie 
a. c. se face vre-o schimbare în re
lațiile față de acela care dă muncă 
celui obligat de a plăti taxă militară, 
în atare caș acest din urmă — în 
sens. art. de lege IX ex 1883 § 4 p. 
3 e dator a face cunoscut acesta 
schimbare la aceeași autoritate la 
carea s’a făcut prima insinuare.

Acei deobligați la taxă militară, 
cari afară de locul cărui aparțin în- 
tr’alt loc nu mai sunt obligați la 
dare, iși pot face [insinuările la sub
semnatul oficiu de dare și verbal, 
cine înse negiigeză și acesta dispo- 
sițiune a legii amintite, se va pe
depsi aspru.

Brașov, 21 Februarie 1902. 
Ofisiul de dare orășânesc.

„COM6RA“, asociațiune de Consum în Șasea-montană.

CONVOCARE
Domnii membri ai „COMOREP, asociațiune de Consum în Sasca- 

mont., sunt prin aedsta convocațl în sensul §-lui 25 din statutele Aso- 
ciațiunii la

Hl-a aiunare generală, ordinară
care sp va ține în Sasca-mordană la 10 Martie 1902 st. n. a. m. la 9 ore 
în localul Anton Kokesch

O"bieotele:
1) Raportul direcțiunei despre activitatea Asociațiunei și despre re- 

sultatul gestiunei anului III și notificarea membrilor eșiți și în- 
trați în decursul anului.

2) Raportul comitetului de supraveghiare.
3) Decisiunea corupturilor anuale și darea absolutcrului.
4) Decisiunea asupra împărțire! profitului curat și darea onorarelor.
5) Alegerea direcțiunei (§ ul 41 din statute).
6) Esmiterea celor 2 membrii pentru verificarea procesului verbal.
7) Eventuale propuneri făcute în sensul § lui 38 lit i din statute.

Domnii membri se fac atențl la §-ul 29 alin. 3 din statute
Dat in ședința consiliului comun, ținută la 9 Faur 1902.

, ESârectiunea.9

Contul Bilanțului.

ACTIVA
Cassa în numârar 
Inventarul marfei 
Spese de fondare.

după amortisare
Mobiliar . . . .

după amortisare
Debitori . . . .

148.48
14.85

1008 53
100.85

Fond de reservă

cor. fii.

208 70
12347 87

133 63

907 68
5733 20

19331 08

Creditori
Profit curat.

PASIVA
Capital social de 146 quote

â Cor. 60........................ 8760

cor. fii.

8348
1395 94
8955 18

631 96

19331 08

Contul Profitului și Perdenlor.__________
E Ș I T E cor. fii. INTRA T E cor. fii.

Chirie...................................... 288 Venit din vinderea marfei . . 4446 13
Darea de stat, comunală și de -----\

licență................................. 278 13 \
Salarii...................................... 2173 96 \
Spese.......................................... 886 06 X

\
Porturi...................................... 72 32 \
Amortisarea : \

din spesele de fondare 14.'•*5
din mobiliar . . . 100.85 115 70 \

Profit curat ............................ 631 96 \
4446 13 4446 13

Sasca-m ontană, la 31 D cemvrie 1901.
EP fi R E E T fi fiJ M E A :

I, Chirillă, ra. p.7 Traian Bratescu m. p.
dir. executiv. contabil.

Costa Manescu m. p. Ștefan T)aneț m. p., Ioan Balanescu m. p.,
Gligorie Petru m. p., Dr. Anton Lichtf isz m. p.

Bilanțul pr sent, precum și contul profitului și perderilor esaminându-le, le-am 
aflat esacte și cărțile purtate în regulă bună.

Sasca-montană, la 19 Faur 1901.
O o !8j i t e t ul de sapraveghere:

Constantin Danei m. p. Costa Petru m. p., Vasi'ie Gropșian m. p. 
Akxandru Băiaș m. p., Teodor liana m. p.

Se

Prăvălie de închiriat.
FrâvăSia din casă mea cu posiție forte favorabilă, 

—== Brașov, Târgul inului nr. 24, este de închiriat, es— 
pentru un șir de ani, pe lângă condițiuni de tot avantajose.

Prăvălia ar sta dela 1 Aprilie a. c. st. n. la disposiție, așa 
că noul chiriaș mult la 1-aMaiu a. c. ar pută deschide 
corner ciul său.

Informațiunî detailate prin scrisore se dau de proprietarul 
George G. Stefanovici BucurescT, Strada 13, nr. 161, 

său dela firma Dimitrie Eremias Nepoții Brașov. i_2

uâu "V" I S.
Prenumerațiuiiile la Gazeta Transilvaniei se potd face și reina 

ori și când iela 1-ma și 15 a fiâ-c^rei luni.
Domnii abonați se binevoiasuă a arăta în deosebi, când voie^c 

ca eapedarea, se li-se facă după stilul nou.
’ îooini;.. ce se -hoiui/â im nod bt. biaevoiască a scrie adre a 

âmurit și st- arare și pusra ultim u
Administrat, .fiaz intn*.

Tipografia A. Mureșiauu, Brașov.


