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Proiectele lui Apponyi.
Mai iute decât anunțaseră toile 

guvernului, ministru de culte și in
strucțiune publică contele Albert Ap
ponyi a prezentat camerei faimoasele 
sale proiecte de lege relative la așa 
(Jisa regulare a salariilor învățătorilor 
de la școalele poporale de stat și con
fesionale.

Se (Jicea că proiectele vor fi pre
zentate numai pe la finea lunei cu
rente. Dar Apponyi s’a grăbit cu ele 
și eri aceste proiecte de lege, în con
tra obiceiului, erau tipărite gata și au 
și fost împărțite între deputați.

S’aștepta ca președintele came 
rei Justh să anunțe tipărirea proiec
telor și că la timpul său le va pune 
la ordinea dilei. Dar Justh avându-le 
de astădată tipărite gata s’a rugat de 
cameră să-l împuternicească de a con- 
chema deja pe (jiua următoare comi- 
siunea pentru instrucțiunea publică, 
ca să desbată proiectele.

Au voit să arate și unul și al
tul printr’asta cât de mult le zace la 
inimă starea materială a învățători- 
mei. Și cum să nu, când Apponyi s’a- 
rată atât de darnic în ce privește pe 
învățătorii de la școalele de stat ma
ghiare, iar cât pentru școalele con
fesionale și învățătorii de la aceste 
școale, le crează prin proiectul său 
de lege o situațiune care, după păre
rea noastră, este mult mai rea decât 
dac’ar fi cerut de la dietă să decre
teze de-a dreptul străformarea tutu
ror școalelor comunale și confesio
nale în școale de stat.

Nu numai că în proiectul delege, 
despre care vorbim, se cuprind toate 
măsurile ce au fost dinainte anunțate 
în interesul maghiarisării, dar găsim 
în el și dispozițiuni pănă acum ne
publicate, cari vor consterna pe ori 
și care aderent sincer al autonomiei 
bisericești-școlare. E non plus ultra 
ceea-ce prestează ministrul de culte 

în fariseism și cinism prin prezenta
rea acestui proiect. Deja introducerea 
este prevestitoare a celor ce au să 
urmeze. învățătorii confesionali dela 
școalele cari vor primi ajutor dela 
guvern, sunt declarați de funcționari 
publici și supuși puterei disciplinare 
a ministrului. Salarul fundamental 
anual e stabilit cu 1000 de coroane 
ca minimum și 1200 coroane ca 
macsimum. Se mai stabilesc quin- 
quenale. Susțiitorii școalelor comunale 
și confesionale trebue să reguleze sa
lariile învățătorilor lor după normele 
din acest proiect de lege pănă la 30 
Iunie 1910. Dacă n’ar fi în stare, din 
cauza sărăciei lor, să plătească su
mele cerute pot să se adreseze la 
ministrul de instrucțiune pentru ajutor 
de stat corăspunzător. Dacă susțiitorii 
de școale nu vor putea satisface ur
catei cerute a salariilor și totuși nu 
vor cere ajutor ei pierd printr’asta 
dreptul la susținereaa școalei res
pective.

Numai acelor învățători li-se va 
da ajutor de stat cari vor fi calificați 
după lege și vor vorbi, scrie și in
strui corect ungnrește. Apoi vine o 
disposițiune generală, care ordonă să 
se desvoalte și întărească în sufletul 
școlarului spiritul patriotic maghiar și 
ca semn esterior se cere să se pună 
la intrarea școalei și în clase pajura 
ungurească și în sale să se mai achețe 
icoane din istoria ungară. La sărbă
tori să fie arborat steagul național cu 
pajura.

Apoi vine un pasagiu berzeviczian 
despre modul cum trebue să se in- 
strueze copiii în limba maghiară, și se 
adauge cunoscuta clauzulă, după care 
în școalele respective fără deosebire 
va fi a se preda limba maghiară, 
aritmetica, istoria patriei și dreptu
rile și datorințele cetățenești în limba 
maghiară, după manualele prescrise 
de guvern. Mai vine încă un „tromf". 
La școalele, cari vor căpăta un ajutor 
mai mare de 200 coroane, numirea în

vățătorului se poate face numai cu 
aprobarea ministrului.

Dacă ajutorul de stat trece peste 
jumătate al învățătorului, ministrul 
numește direct pe învățător.

Intr’o comună în care statul sus
ține pe un învățător poporal, se pot 
da ajutoare învățătorilor dela alte 
școale din acea comună numai în 
cazul când se va dovedi că susținerea 
acestei școale e în "adevăr necesară.

Urmează disposițiile draconice pri
vitoare la nelimitatul drept de disci
plinare al ministrului, cari dispoziții 
se încep cu cazul de disciplinare pre
văzut față de învățătorii, cari vor ne
glija instrucțiunea limbei maghiare. 
Apoi urmează cazurile folosirei de 
cărți școlare nepermise și în fine ca
zul tipic al așa disei direcțiuni duș
mane statului. Școala, la care se va 
constata unul din aceste cazuri, ce 
va aduce cu sine destituirea învăță
torului, poate fi cassată de ministru și 
în locul ei poate fi înființată o școală 
de stat. Ministrul va putea investiga 
școalele prin comisar special ministe
rial. Dacă preotul va fi complicele în
vățătorului disciplinat, preotului i-se 
poate lua congrua ce i-o dă statul. 
Dacă după o jumătate de an autori
tatea bisericească nu va satisface ad-, 
monierilor ministrului, școala poate fi , 
închisă.

Toate aceste dispozițiuni vor ră
mânea în vigoare numai pănă la 1912 
pe când, se vede, e plănuită definitiva 
maghiarizare a școalelor. Vârful îl 
pune dispoziția că fiecare învățător 
trebue să depună un jurământ oficial 
fiind prezent și inspectorul reg. ung. 
In jurământ e cuprins și un pasagiu, 
după care învățătorul se leagă că va 
crește școlarii în iubire cătră patria 
maghiară.

Aceasta este în liniamente gene
rale opera cea mai nouă a contelui 
Apponyi, pe care o semnalăm ca pe 
cel mai cutezător atentat ce s’a în
dreptat vre-odată de cătră o stăpâ

nire ungurească în contra vieței și 
desvoltărei naționale a popoarelor ne
maghiare !

Interpelațiunea dep. G Brediceanu a 
scos din sărite pe popa Hock, cel prins cu 
minciuna de dep. Vajda. In ședința de erț 
a dietei dep. Hock, luând cuvântul, a de
clarat că interpelațiunea dep. Brediceanu 
în chestia terorismului de la Bocșa, a fost 
menită pentru streinătate, ca să ducă în 
rătăcire (? 1) opiniunea publică europeană. 
Partidul naționalităților, a zis Hock, a creat 
o organizațiune internațională de ziariști, 
cari pe bani au fost aduși la Bocșa, pen- 
tru-ca să demonstreze în fața Europei, că 
guvernul ungar influințează alegerile. Ale
gerea de la Bocșa a decurs în ordine, și 
camera are datorința să clarifice străină
tatea. Hock își încheie expectorațiuuile sale 
cerând revizuirea, conform spiritului tim
pului, a legei naționalităților, care e înve
chită.

Se vede că faptele concrete înșirate 
de dep. C. Brediceanu n’au rămas fără ră
sunet în tabăra șoviniștilor, cari, pe lângă 
tot răspunsul provocător și bagatelisator 
ce l’a dat ministrul Andrssy, își tem >re- 
putația*.

*) Din volumul: „Prose di Giosue Carducci11, 
seconda edizione, Bologna, ditta Nicola Zanichelli 
1906. O vorbire ținută la R“ggio, la sărbătorirea 
amintirii de 100 ani a formării republicei cisalpine 
de cătră Napoleon Bonaparle, (la desvălirea unui 
monument.) — Nota Trad.

înăsprirea conflictului greco - român. 
>N. fr. Presse< primește din București ști
rea, să guvernul român a dispus de cu
rând că fie expulsați 56 Greci din țară și 
zice că prin măsura aceasta conflictul între 
Grecia și România a fost înăsprit. Foile 
cele mai nouă bucureștene ne spun însă, 
că executarea expulsărilor celor 56 de Grecj 
n’a fost încă pănă acuma dusă în îndepli
nire, ci a fost repețit amânată.

Cu privire la pașii energici, ce i-a 
făcut marele vizir Hilmi-pașa la patriar- 
chat pentru ca acesta să pună odată capăt 
agitațiunei fără conștiință a episcopilor 
greci și a uneltelor lor, scrie »Politische 
Corre8pondenz<:

Patriarchatul ecumenic, în mânia de
peșei circulare a marelui vizir, stă și mai 
departe pe punctul său de vedere? intran
sigent și e susținut în rezistența sa de 
guvernul grecesc. Nu numai că patriar
chatul nu vrea să-și ^schimbe atitudinea 
sa și să țină seamă de dorințele guver
nului turcesc în chestiunea Românilor ma
cedoneni, dar se zice, că ar fi hotărât de 
a trage chiar ultima consecință și de a 
declara pe cuțo-vlahi de sismatici.

FOILETONUL >GAZ. TRANS.*
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Din presele lui CarduccL
Pentru tricolor.*)

Popor din Reggio, Cetățeni ai Italiei,
Aceea, ce facem noi acum, aceea ce 

ne amintește lespedea aceasta de piatră, 
e mai mult, ca o sărbătoare, e mai mult 
ca un fapt. Fraților, noi sărbătorim azi 
ziua nașterii patriei.

Dacă patria ar fi și pentru noi, ce a 
fost pentru strămoșii noștri, cei de suflet 
mare, adecă religiunea cea mai înaltă a 
inimii, minții și a voinții, atunci ar sta aci, 
ca la sărbătorile Atenei și Olimpiei, și 
ca în feriile lațiale, arzând cu flăcările cele 
mai curate, altarul țării noastre și un 
Pindarus nou l’ar încunjura cu dalbelei 
coruri de băieți și de fete cântând 
și pe dinainte ar păși al doilea Ero- 
dot, cetind poporului adunat poveștile, și 

fețialul ar chiema cu glas tare numele ce
tăților surori și jurate. Te-ar chiema pe 
tine Bolonie umbrică și etruscă, mamă 
a dreptului; și pe tine Modenă mamă a 
istoriei ; și pe tine Ferrară epică, cea mai 
tânără fiică a părinților veneți, celți 
și longobarzi, pe țărmurile râului Po. Și 
și-ar deschide brațele sale înaintea celui 
ce vine, Reggio cetatea inimoasă și mân
dră, această fiică a consulului M. Emilius 
Lepidus și mama lui Ludovic Ariosto »ce- 
tate însuflețită a Italiei*,  din sânul căreia 
cânta poetul Mascheronianei —

La favilla scoppid don de primi er o 
Di nostra libertă corse il baleno.
Dară vremea de astăzi nu se mai 

străduește spre frumsețe și idealitate : se 
zice, că generației de acum îi lipsește 
simțământul național și că domnitorii nu 
s’aa arătat îngrijitori de educațiunea na
țională. Că poporul se îmbulzește după 
larmă și după scandaluri. Eu zic așa, unii 
uită sau, ce e mai mult, nici nu cunosc 
zilele de glorie, uită din istoria cea mai 
apropiată numele și faptele, cărora le da- 
toresc că au devenit și trebuiau să devină 
un popor, ear poporul nu le cunoaște nu le 
bagă în samă. Dar cu atât mai mult să-ți 
mulțumim ție nobilă cetate Reggio, că tu 
ne amintești din trecutul Italiei cum, acum 
o sută de ani, în 7 Ianuarie 1797, s’a de
clarat în sala acestui palat al cetății, stea

gul tricolor, do steag național. Răsună 
încă, în istorie, o cetățenilor, spre cinstea 
voastră, cuvintele pe cari Congresul Cispadan 
le rosti de pe aceste ziduri poporului din 
Reggio: »Străduința voastră pentru liber
tate a fost asemenea iubirei voastre pen
tru buna rânduială. Să știe poporul din 
Modena, din Ferrara și din Bologna, cine 
sunt cei din Reggio, drepți, stăruitori și 
generoși, și se va însufleți și va emula 
cu ei, pe calea gloriei și a virtuții. Epoca 
republicei și-a luat începutul între zidurile 
acestea și epoca aceasta luminoasă este 
una dintre momentele cele mai frumoase 
ale cetății Reggio*.

Președintele congresului Cispadan spu
nea adevărul. Unirea celor patru cetăți 
însemna pasul dintâi al unui amestec con
fuz de confederațiuni spre unitatea statu
lui, care fu și sâmburile unității naționale. 
Acele cetăți, cari pănă atunci se întâlneau 
numai pe câmp de bătaie, cu spada în 
mână și cu vorbele mâniei pe buze, cari 
căutau în deosebirea de accent a dialecte
lor surori, pricina despărțirii și a urii, care 
au născut un fel nou de poezie, de înju
rături, acele cetăți se întâlniră în sfârșit 
pentiu-ca să arunce una în brațele celei
lalte, strigând: republică, una și nedespăr
țită! Ce suflet zoesc se coborî atunci în 
această sală ca să lumineze mințile, să 
descopere toată vedenia trecutului și a 

viitorului, Roma cea cu trecut mare, ita
lia cea cu viitor bun? De sigur sufletul 
antic și vecinie al gintei noastre, adunată 
din amestecul variilor neamuri italice și 
dată în paza Vestei romane, de inima lui 
Grachus și de geniul lui Cesar, se coborî 
atunci mișcat de aerul timpurilor nouă în 
flăcări de iubire peste capetele deputaților 
cispadani și din cei ieșiți nu de mult din 
anticamere și secretariate, din legați și 
din duci, făcu oameni practici ai regimului 
liber, cetățeni păzitori de adevăr și de 
dreptate, leaislatori prudenți ai prezentu
lui și profeți ai viitorului.

Și la Roma, la Roma sburase deja în 
timpul mișcării inițiate, prin discursuri și 
prin cântece fantazia patriotică; însă înțer 
lepciunea și inima au luat la țintă pe 
dușmanul vecinie din imperiul romano-ger- 
man, unealta de despotism fără formă în 
mânile casei de Austria; așa că în zilele 
acelea răsună pentru prima dată în Reggio 
amintirea pănă atunci ne mai cântată, a 
ligei lombarde și a luptei de la Legnano, 
așa că tinerimea setoasă de fapte, grăbi 
a da în Montechiarugolo probele unei 
răsbunări ca a lui Gavinana. Cu toate a- 
cestea Reggio lu învrednicită, ca pe zidu
rile ei să se ridice și în piața ei să fâlfăe 
de prima oară semnul unui singur stat și 
al libertății reînviate frumosul, curatul și 
sfântul steag din trei colori.
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Cronica din afară.
Memoriul revoluționarilor bulgari. 

Din Sofia se anunță : Organizația revolu
ționară internă a hotărît să adreseze un 
memoriu primului ministru englez, în care 
își expune punctul său de vedere, și con
vingerea că opinia publică europeană nu 
poate fi interesată de soarta popoarelor 
din Balcani de cât atunci când a comis 
masacre îit mare. Miercuri a avut loc în 
Mașița, un meeting al opoziției. In urma 
provocărilor poliției s’a iscat o ciocnire, 
în care un țăran a fost ucis, și mai mulți 
manifestanți răniți.

Spre a nu se jigni amorul propriu 
rus comitetul revoluționar a hotărît să 
trimeată și un memoriu Dumei ruse, me
moriu care să conțină exact același text 
ca și cel adresat primului ministru englez.

0 întrevedere între Țarul Rusiei și 
împăratul Wilhelm. Față de știrile răspân
dite cu privire la o întrevedere intre Ța
rul Rusiei și împăratul Germaniei, ziarul 
>Koelnische’ Zeitung« află din sorginte 
semi-oflcială, că nici o pregătire nu s’a fă
cut pentru această întrevedere. Țarul ți
nând seamă de situația internă a imperiu
lui nu vrea să întreprinză nici o călătorie 
în străinătate în cursul acestui an.

împăratul Wilhelm și succesiunea 
la tronul Braunschweig. Trei deputați din 
Braunschweig au cerut zilele aceste au
diență la împărat căruia au vrut să-i îna
inteze o cerere cu privire la succesiunea 
tronului din țara lor. împăratul Wilhelm 
a refuzat să primească pe deputați sub 
motiv că el, prin scrisoarea din Octombrie 
adresată prințului Cumberland, și-a expli
cat pe deplin atitudinea în chestiunea acea
sta, atitudine pe care n’are cuvânt ca s’o 
schimbe.

Din dietă.
Interpelația dep. C. Brediceanu.

In ședința de Mercuri a dietei d-1 
dep. C. Brediceanu a adresat, precum am 
anunțat, o nouă interpelațiune ministrului 
de interne, contele Andrassy, în chestiunea 
terorismului desfășurat de cătră organele 
stăpânirei în ajunul alegerii dela Bocșa.

In introducerea interpelațiunei sale 
dep. Brediceanu face amintire de cele două 
interpelațiuni ale d-sale făcute în aceeași 
cauză în 30 Ianuarie și 6 Februarie a. c., 
prin cari a adus la cunoștința dietei și a 
miniștrilor abuzurile săvârșite de geandarmi 
și autorități, cerând remediarea relelor. 
D-1 Brediceanu resumează apoi răspunsul 
ministrului de interne, care declarase, că 
a dirigiat la fața locului gendarmii deo
parte ca să împiedece terorizmul, ce s’ar 
desfășura în favorul candidatului român, 
de altă parte pentru a asigura ordinea și 
libertatea alegerii. La acest răspuns al mi
nistrului, zice d-1 Brediceanu, am declarat 
că atât la alegerea trecută cât și la cea ' 
de acum n’a fost și nu poate fi vorba de 
nici un terorism, prin urmare măsura luată, 
prin trimiterea în cerc a 600 gendarmi, nu 
e motivată, de altă parte am garantat, că 
din partea poporului român nu se va comito I 
nici un fapt de violență a dreptului, prin j 
care s’ar putea periclita libertatea alegerii, i 
Eu mi-am ținut cuvântul. Dar cum stăm I 

cu asigurarea d-lui ministru, că gendarmii 
și autoritățile vor asigura ordinea și li
bertatea alegerii? Voiu lăsa să urmeze 
aici fapte.

D-1 Brediceanu înșiră apoi numeroase 
cazuri concrete, din cari resultă, că alegă
torii români au fost bătuți, arestați, seduși 
și șicanați cu fel și fel de mijloace ne- 
permise de cătră primari, gendarmi etc., 
cu u.i cuvânt că libertatea alegerei în loc 
să fie ^asigurată*  vorba ministrului — 
a fost făcută iluzorie.

*) al redeșteptării Italiei. Pe la mijlocul 
veacului al XVIII oameni de frunte și scriitori’ 
(Vico, Ferrari, Gravina, Msffei, Murateri, Giannone( 
sunt pătrunși de ideile reformatoare ale marilor 
scriitor francezi. Gravina scrie; ..Unirea tuturor 
forțelor particulare, constituește stațul politic 
al unei națiuni: iar Unirea tuturor voințelor 
statul civil“. Ideile au avut răsunet și la finea 
veacului se pună bază republicei cisalpine prin 
Napoleon Și după multe sbuciumări interne 
(revoluțiunea de la 1831 și 89, răsboiul cu Austria 
din 1848 și 1859 Garibaldi) isbutește în 1860 Vic
tor Emanuel să ia în mână sceptrul întregei Italii 
titlul de rege și să între la anul 1810 și în Roma". 
— Nota Trad.

Ca încheiere adresează apoi ministru
lui următoarea interpelare:

1. E adevărat ori nu, că modalitățile 
alegerii ținute în 14 Februarie în Bocșa, 
au fost stabilite de mai ’nainte în mini- 
steriul de interne între acest minister și 
între organele autorităților publice? Și 
crede domnul ministru că această stabilire 
de mai ’nainte se poate concorda cu liber
tatea alegerii?

2. E adevărat, că odată cu această 
înțelegere s’a hotărît a se trimite jandarmii 
în cerc cu cinci săptămâni mai ’nainte de 
alegere? E adevărat, că jandarmilor li-s’a 
dat ordin, ca să împiedece contactul dintre 
alegătorii români naționaliști chiar și acasă 
în comunele lor; iar oamenii de încredere 
ai candidatului lor, dacă nu ar fi din co
munele respective, să fie opriți a năimi 
trăsuri și a-i conduce la alegere pe parti
zanii lor, iar dacă nu s’ar supune acestei 
opreliști, să fie escortați ?

3. Are cunoștință domnul ministru 
de interne despre faptul, că autoritățile 
publice și organele acelora au corteșit în 
favorul candidatului guvernului, au năimit 
trăsuri și i-au condus pe alegători la lo
calul alegerii?

4. A încuviințat d-1 ministru de in
terne dispozițiile acestea, cari se află în 
cel mai mare contrast cu libertatea elec
torală ? Dacă da, — pentru care motiv ?

5. Iar dacă nu a încuviințat măsurile 
acestea, este domnul ministru dispus a 
cerceta și a pedepsi abuzurile făcute cu 
scop de a ingera asupra mersului alegerii?

6. Când are de cuget d-1 ministru a 
revoca trupele de gendarmi din cercul 
Bocșei ?

Ministrul Andrassy răspunde în ton 
provocător, că nu știe nimic, n’a auzit, n’a 
văzut, că libertatea alegerii a fost perfectă, 
că chiar această alegere a dovedit în mod 
splendid terorismul ce s’a desfășurat la 
alegerea trecută din partea Românilor, și 
drept dovadă, se provoacă — ce ironie ! — 
la deputății unguri, cari au asistat în ta
băra lui Weisz la alegerea din Bocșa.

Dep. Brediceanu protestează mai întâi 
contra tonului și modului cum sunt trac
tați deputății naționaliști de cătră miniștrii. 
(Președintele provoacă pe d-1 Brediceanu la 
ordine). Continuând d-1 Brediceanu constată 
că chiar resultatul acestei alegeri dovedește 
că alegerea din trecut, care s’a anulat, a 
fost curată, căci atunci, când n’au fost 
gendarmi și nu s’au luat măsuri preventive, 
poporul s’a manifestat liber și a ales cu o 
mare majoritate pe candidatul dorit. Mi
nistrul s’a provocat la acei deputați, cari 
au fost presenți la alegere. Cazurile con
crete, cari le-am înșirat eu, nu se referă 
însă la ziua alegerii, căci atunci alegerea 
a fost deja făcută (Mișcare). Ba s’a în
tâmplat chiar lucrul, care nu s’a mai po
menit în Ungaria, că pe alegătorii, cari 

veniau după comune la alegere nu oamenii 
lor de încredere îi întrebau că de care 
partid se țin, ci funcționarii comunali îi 
întrebau și tot aceștia’ îndreptau trăsurile 
lor spre drumul, care duce în tabăra par
tidului (Mișcare).

Că ce s’a întâmplat atunci, când au 
fost conduși în tabăra guvernamentală 
astfel de alegători, cari de fapt au votat 
pentru candidatul partidului nostru, aceasta 
n’o cercetez acum, aceasta aparține alt
undeva, eu însă am înșirat lucruri, cari se 
referă Ia pregătirea alegerei și aștept ra
portul, pe care îl va cere d-1 ministru dela 
organele sale. Aștept, ca raportul acesta 
să se estindă în orice caz și asupra acelor 
cazuri concrete, pe cari le-am denunțat 
noi și organelor din acel cerc. Când am 
atras atențiunea acelor organe administra
tive asupra disposițiunilor legii și asupra 
ilegalității procedurei lor, aceste au dat 
din umeri, iar prin intermediul altora au 
dat de știre, că aceste se întâmplă cu știrea 
ministrului și că ministrul a aprobat pro- 
cedcrea lor. (Mișcare).

Pe baza celor expuse nu iau la cu
noștință răspunsul ministrului.

t Generalul Lahovary.
Publicăm astăzi unele date biografice 

despre regretatul ministru de externe al 
României, general Jacob Lahovary, care a 
încetat din viață alaltaeri dimineață în 
sanatoriul lui Bonnet din Paris, în urma 
unei operațiuni grele, căreia s’a supus.

Născut la 16 Ianuarie 1846, a întrat 
în școala militară în 1862, ieșind cu gradul 
de sub-locotenent de artilerie în 1864, apoi 
fii avansat locotenent la 1868. Dela 1864— 
1869 a urmat școala politechnică, precum 
și facultatea de științe din Paris, de unde 
a luat licența în matematici. In urmă a 
făcut și școala de stat-major din acel oraș.

Căpitan la 1 Ianuarie 1871 la statul 
major general, major la 1874 în acelaș corp 
și apoi în reg. 1 de linie. A făcut campania 
Independenței ca șef al operațiunilor mili
tare la marele stat-major general al ar
matei de operație, fiind însărcinat și cu 
facerea recunoașterilor la Demirchioi și 
Opanez. După căderea Plevnei a fost îna
intat la gradul de locot.-colonel și la 1883 
colonel. In acelaș an i-s’a acordat brevetul 
de stat-major. General de brigadă la 1891 
și de divizie la 1 Aprilie 1900. A fost trimis 
de trei ori în 1874, 1879 și 1894 la mane
vrele armatelor franceze și germane. A fost 
atașat militar la 1884 la Berlin. La 1870 
a ocupat prin concurs catedra de calcul 
infinitesimal dela facultatea de științe din 
București.

Iată și câte-va date asupra carierei 
politice a defunctului fruntaș al partidului 
conservator: A fost de 4 ori ministru de 
răsboiu: în cabinetul generalului Ioan Em. 
Florescu (21 Februarie—Noemvrie 1891); 
în cabinetul Lascar Catargiu dela 27 No- 
embrie 1891—21 Februarie 1894, când a 
fost nevoit să se retragă în urma demi- 
siunei în corpore a ofițerilor de cavalerie; 
în cabinetul d-lui Gh. Gr. Cantacuzino (11 
Aprilie 1899—7 Iulie 1901 și dela această 
din urmă dată, în cabinetul d-lui P. P. Carp 
până la retragerea ministeriului, 14 Fe
bruarie 1,901. Pe ziua de 1 Aprilie 1901 
s’a retras din armată, consacrându-se cu 
totul politicei militante. A fost ales în 

parlament deputat și senator în mai multe 
rânduri.

D. general Lahovary posedă numeroase 
decorațiuni și medalii.

*
Corpul neînsuflețit al generalului La

hovary a fost îmbalsamat și depus în ca
pela română din Paris. Mercuri și Joi s’au 
înscris miniștrii francezi și numeroși mem
brii ai corpului diplomatic din Paris la le- 
gațiunea română. Mâne sicriul va fi pornit 
spre România.ȘTIRILE ZILEI.

— 9 Februarie v.

Un monument lui Carducci. Camera 
italiană a aprobat proiectul de a se ridica 
un monument lui Carducci în Roma.

Inspectorul general al școalelor ro
mâne din Macedonia d-1 Duma, un bun cu
noscător al chestiei Românilor macedoneni, 
s’a retras, după cum se anunță din Con- 
stantinopol, din funcțiune în urma unei 
neînțelegeri cu autoritățile.

Proces de pressă. înaintea tribunalu
lui din Pojun s’a pertractat Marți proce
sul de pressă al naționalistului slovac Mar
tin Albini pentru >agitație<. Albini a fost 
condamnat, la 1 an închisoare de stat și 
400 cor. amendă în bani. In contra sentin
ței s’a făcut cerere de nulitate.

înmormântarea principesei Clementina. 
Din Coburg șe anunță, că trenul care adu
cea rămășițele pământești ale principesei 
Ciementina a sosit aci eri la 11 oare di
mineața. La gară se aflau prezente rudele 
de aproape ale principesei, printre cari du
cesa Victoria Adelhaid, principele Leopold 
al Prusiei, reprezentantul împăratului Ger
maniei, principele Ferdinand al Bulgariei, 
principii de Coburg, principele Ferdinand 
al României, alți principi și delegați. După 
ceremonia religioasă, care a avut loc la 
caste), archiepiscopul Bamberg a rostit o 
alocuțiune prin care a relevat marele me
rite ale defunctei. In urmă sicriul a fost 
pus în cavou.

Studenții ruteni dela universitatea din 
Lemberg, cari au fost arestați din pricina 
esceselor întâmplate la aceasta universitate, 
au înaintat o cerere la președintele Curții 
de apel, în care se plâng amar, că se tră- 
gănează investigația contra lor, că li-se 
fac tot felul de șicane, că în chilii întu
necoase și mucegăiate destinate numai 
pentru câte 6—6 arestanți, sunt înfundați 
și câte 12 studenți. Apoi spun că ei iau 
răspunderea pentru faptele lor, nu cer 
grație și nu vor să zădărnicească cerce
tarea, dar pentru cazul ,că nu vor fi puși 
pe picior liber pană Joi, 20 (1. c.) ei anunță 
că vor începe greva de flămânsire, că adecă 
nu vor mai lua hrană la sine.

Sunt cu totul 79 de studenți ruteni, 
cari de trei săptămâni se află în închisoare 
preventivă și a făcut mare senzație în 
toată Austria amenințarea lor cu greva de 
flămânzire.

Escesele, pentru cari tinerii ruteni au 
fost arestați, s’au întâmplat în 23 Ianuarie 
la universitatea din Lemberg. Motivul au 
fost certele naționale între Poloni -și Ru-

Fii binecuvântat! binecuvântat în ori
ginea ta nepătată, binecuvântat în calea 
păsurilor și a nenorocirilor pe care ai pur
ces, binecuvântat în bătaie și în victorie 
acum și-n vecii vecilor. Să nu cazi nici 
odată în ghiarele vulturilor și a leilor, să 
nu fi ajuns de fiare răpitoare, tu care porți 
culorile primăverii noastre și ale țării 
noastre, de la Cenisio până al Etna: zăpe
zile Alpilor, Apriliele din văi, flăcările 
vulcanilor. Și acele colori câștigară iute 
inimile generoase și gentile, cu inspira
țiile înaltelor virtuți; albul, simbolul cre
dinței senine a ideilor, ce dau conștiință 
divină sufletelor înțelepților; verdele, re- 
înflorirea vecinică a speranței spre roadele 
bune ale tinereții poeților; roșul, pasiu
nea și sângele martirilor și al eroilor. Și 
poporul preamări îndată tricolorul său, că 
e cel mai frumos și că dorește totdeauna 
să-și câștige cu el libertatea; care după cum 
este scris e:

PIENA DI FATI MOSSE ALL A GLORIA 
DEL CAMPIDOGLIO.

Noi cari l’am adorat când fu înălțat 
pe capitoliu, am învățat să-l iubim în anii 
copilăriei noastre și să-l așteptăm de 
la inimile mari ale moșilor și ale pă
rinților noștri cari ne povesteau lucrurile 
tainice și mărețe, pregătite, cercate și pă
țite, deasupra cărora tu sfânt tricolor stră

luceai în idei?, mai mult decât o speranță 
mai mult decât o promisiune, ca o aoreolă 
cerească pentru cei-ce mor și ceice au să 
moară! Și când tu începuși a fulgera în 
vijelia vestitorului patruzeci-și-opt, se nă
scu și în inimile noastre o viață nouă la 
privirea ta, te recunoscurăm, erai curcubeul 
trimis de Dumnezeu pentru a vesti pacea 
sa cu poporul descendent al Romei, pen
tru a vesti sfârșitul rușinii îndelungate și 
a tristei sclăvii a Italiei. Generația care e 
aproape să dispară de pe câmpul de lupte 
și triumfuri al >Risorgimentului<*),  gene
rația care a creat unitatea ea trebue să 

te încredințeze pe tine semn de glorie, 
bandieră mândră a lui Mazzini, a lui Ga
ribaldi și a lui Victor Emanuel, generați- 
unei, care trebue să ducă la îndeplinire 
unitatea, care trebue să încununeze cu 
idei și cu forță patria redeșteptată.

O tinerilor, văzutați vre-odată cu vi
sul inimei voastre acest tricolor, când el 
privește de pe capitol peste colinele și șe
sul unde Roma se așeză spre victorie și 
spre civilizarea lumei? Sau când de la 
antenele din San Marco s’avântă peste 
marea care a fost a noastră și care parcă 
caută țările din orient ale Veneției co
merciale și răsboinice? Sau când saluți de 
pe palatul Priorilor colinele, pe cari Dante 
se urcă poetisând, de pe cari Michelangelo 
se scoborl creând și pe cari Galileo statori 
cucerirea cerurilor ? Dacă v’a rămas încă 
vre-o scânteie din sângele părinților voștri 
din patruzeci-și-opt și din șase-zeci, nu 
vi-se pare că deasupra monumentelor glo
riei vechi acest steag al țării fâlfăe rnai 
frumos și răspândește mai vesel colorile 
tinereții sale?.

O tineri, Italia nu mai poate și nici 
nu vrea să fie împărăția Romei. Ce orgo
liu omenesc ar cuteza să-și avânte gândul 
așa departe? Dar totuși națiunea nu-i de
stinată de a fi dată pe mânile tuturor. 

Cine ar putea fi așa de laș a suferi, ca în 
schimb pentru glumele cu străinii să pri
mească bătăi și înfrângeri? Dacă Italia ar 
avea să fie pentru totdeauna un muzeu, 
un conservatoriu de muzică sau un loc de 
vilegiatură pentru Europa doritoare de 
a-șl petrece sau, mai mult, ar aștepta să 
devină un târg unde cei norocoși să vândă 
cu zece, ceea ce au cumpărat cu trei; o 
pentru Dumnezeu atunci nu trebuiau să 
se mai înplinească cele cinci zile și să se 
recucerească cu ba’oneta de șapte ori cul
mea dela Sin-Martino, și era mai bine, de 
nu se turbura liniștea sfântă a ruinelor 
Romei cu trâmbița lui Garibaldi pe Gia- 
niculo (Ianicul) și cu tunurile regelui ia 
Borta Pia. Italia s’a redeșteptat pentru sine 
și nu pentru lume: ea trebue să-și albă 
părerile și puterile pentru ca să poată trăi, 
trebue să-și îndeplinească o datorie a sa 
cetățenească și umană de cuprins moral 
și politic., lntoarceți-vă, o tinerilor, la ști
ința și la conștiința părinților, și împlân
tați iară în inimile voastre simțămintele, 
cuvântul și propusul acelor mari bătrâni 
cari au creat patria : Italia mai ’nainte de 
toate 1 Italia mai presus de toate !

(a/n.) 
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tenl. Studenții ruteni au voit să depună 
votul la imatriculare în limba ruteană, 
Polonii însă s’au împotrivit, din care cauză 
au urmat escesele, fiind demolată chiar 
parte din zidirea universității, ear se
cretarul ei și mai mulți studenți poloni 
bătuți sângeros și grav răniți, mai multe 
obiecte de artă dela universitate au fost 
nimicite. Atunci au fost arestați vre-o 160 
studenți ruteni, dintre cari au rămas 79 în 
arestul preventiv.

Din BeiUȘ ni se scrie, că ministrul de 
interne a respins aprobarea statutelor reu- 
niunei rom. de cântări din localitate.

Un prinț care escrochează un milion 
âe mărci. Ziarele germane dau amănunte 
asupra unui nou și interesant scandal. E 
vorba de prințul Enric de Hanau, care lo- 
cuește în prezent. în Boemia și care anul 
trecut, vizitând Colonia, a făcut cunoștința 
văduvei milionare Holdermann, o femeie 
în vârstă de 74 ani și care are o avere de 
100 milioane mărci. Principele Enric, care 
are 65 de ani, este fiul lui Frederic Wil
helm I., ultimul mare elector de Essen. 
°rințul avea o mare avere, pe care a ri- 
ipit’o în ultimii ani, făcând și mari da

torii. Crezând că va face o căsătorie avan- 
tagioasă, el a cerut mâna d-nei Holder
man. Văduva, încântată că va deveni prin- i 
cipesă, primi cererea cu multă bucurie și' 
avansă viitorului ei mire un milion de 
mărci, cu cari să-și plătească datoriile. în
dată ce fu în posesiunea sumei, prințul 
om foarte practic, ca toți neamorezații, 
depuse banii la o bancă din Praga, luând 
de acolo atât cât îi trebuia să cheltuiască.... 
cu chefurile. Când auzi logodnica la ce ser
vea milionul, se supără și se hotărî să rupă 
ori ce legături cu logodnicul său. In ace
iași timp, printr’un advocat, ea îi ceru mi
lionul îndărăt. Prințul refuză de a i reda 
banii și advocatul fu nevoit să intervină 
pe lângă guvernul austriac, care a secve- 
strat banii rămași la bancă. Se prevede 
un proces care va avea un mare răsuuet, 
nu numai în Austria și în Germania, ci în 
întreaga lume.

Moartea unui celebru chimist. Chimi
stul francos Moissan, care a primit premiul 
Nobel în 1906, a murit Miercuri dimineața 
în Paris în urma unei recente operațiuni.

Mișcarea sectei baptiștilor, scrie »Sieb. 
D. Tageblatt*,  care s’a manifestat într’un 
mod tot mai îngrijitor în țara Bârsei, și-a 
câștigat acum teren și în comitatele Târ- 
navelor. Numeroase comune din acest ți
nut înclină spre baptism.

Mare fraudă în Rusia. Cercetările ofi
ciale, în privința fraudelor comise la căile 
ferate din Siberia, a constatat că în tim
pul războiului ruso-japonez, au dispărut din 
stațiunea Ircuțk, 1500 vagoane, cari du
ceau mărfuri din Europa pe câmpul de 
războiu. Valoarea acestor mărfuri trece 
peste 7 milioane ruble. Nu s’au putut des
coperi complicii acestui furt în personalul 
căilor ferate. Un singur complice s’a desco
perit, anume colonelul Silenko. Acesta 
aflându-se în casa de nebuni nu poate fi 
tras la răspundere.

Escese antisemite în Odessa. Din 
Odessa se telegrafiază că Miercuri seara 
s’au petrecut aco o nouă sângeroase escese 
contra Evreilor din localitate. Pe la oarele 
4 după amiazi mai mulți copii de evrei, 
cari se jucau în zăpadă, s’au văzut deodată 
încunjurați de o ceată de indivizi cari nă- 
pustinduse asupra lor începură să-i schin- 
giuiască. Unul dintre copii reușind să soape 
din mânile agresorilor, a alergat în grabă 
în casa unui evreu și acolo a anunțat că 
doi copil ai acestuia sunt atacați în stradă 
de mai mulți indivizi. Evreul, care poartă 
numele de Weiss, auzind aceasta, a aler
gat în grabă în stradă, ca să vină în aju
torul copiilor lui. Când a ajuns aproape de 
locul unde s’a întâmplat bătaia, toți agre
sorii s’au năpustit asupra lui, lăsându-1 
aproape mort. Dupe ce au comis această 
ispravă agresorii, cântând cântece națio
nale, s’au îndreptat spre cartierul evreesc. 
Pe tot parcursul dânșii au devastat casele 
evreiești, pe cari le-au întâlnit în cale. E- 
vreii văzând pericolul care îi amenința, au 
încercat să se apere. Atunci agresorii au 
devenit furioși și nu au mai cruțat pe nici 
un evreu ce le-a eșit în cale. Măcelul a 
durat mai bine de 6 oare, fără ca poliția 
să ia măsuri. De abia la oarele 12 noap
tea a intervenit armata, care a potolit pe 
igresori. A fost însă prea târziu căci re
voluționarii făcuseră peste 250 de victime, 
dintre cari 20 au murit în urma chinuri
lor ce au suferit. r

Consulii europeni au înștințat tele
grafic guvernele respective despre aceste 
masacre. In urma acestor telegrame, ge
neralul Kaulbars, guvernatorul Odessei, a 
primit dela Petersburg ordin telegrafic să 
se opună cu hotărîre esceselor.

Ne cr o lo g.
Helena Frîncu născută baroneasa Popp, 

pătrunsă de cea mai adâncă durere, aduce 
la cunoștința tuturor rudeniilor, amicilor 
și cunoscuților, cumcă prea bunul și prea 
iubitul ei soț,

Andreiu Frîncu,
președinta de senat la Curia regească,

a încetat din vi iță în 19 Februarie a. c 
îutr’al 70-lea an al vieții sale laborioase 
după un morb greu și îndelungat. Cere
monia funebră după ritul greco-catolic se 
va ținea Joi la 21 Februarie la casa mor
tuară Vămhăz-kSrut 7, la '/23 6re d. m. 
Osăminteie scumpului și neuitatului de
funct se vor transporta la Buzașî în Tran
silvania, unde se vor așeza spre eternul 
repaus în cripta familiară Vineri la 22. 
Febr. a. c. Budapesta, 20 Februarie 1907 
Dormi în pace suflet iubit.

*
Subscrișii cu inimă îndurerată aduc 

la cunoștință, că prea iubita lor mamă și 
bunică

Maria Mihali de Prislop,
după grele și lungi suferințe împărtășită 
cu sfintele taine, în 19 1. c. seara la 10 
oare, în etate de 73 anî, și-a dat blân
dul și nobilul suflet în mânile Atotpu
ternicului Creator. înmormântarea se va 
săvârși la 21 Februarie în ChizenI (Koz- 
falu) la 2 oare p. m. după ritul religiunei 
gr. cat. române. Viața laborioasă și virtu
țile ei de mamă din aceasta lume fie ră
splătite în vecinicia cerească a împărăției 
lui Dumnezeu! Chizenî, la 20 Februarie 
n. 1907.

Dr. Teodor Mihali, deputat dietal. 
Ionuc Mihali, econom, ca fii. Eleftera Dr. 
Mihali n. Porescu, ca noră. Maria Mihali 
măr. Bîrle, Alexiu Bîrle, Teodor Mihali. 
George Mihali, loan Mihali, ca nepoți. Ionel 
Mihali, ca strănepot.

1 „ULTIME ȘTIRI.
București. 22 Februarie. Corpurile 

legiuitoare au ridicat eri ședința în 
semn de doliu pentru moartea gene
ralului Lahovary, ministrul afacerilor 
străine. Consiliul de miniștri a decis 
a se face defunctului funeralii națio
nale.

Vîena, 22 Februarie. In chestia 
studenților ruteni arestați, ministrul 
justiției a ordonat confruntarea și eli
berarea lor. Greva foamei, cu care 
amenințau, nu va mai fi deci realizată.

Petersburg. 22 Februarie. Au fost 
aleși 343 deputați, dintre cari 52 
anarchiști, 3 octobriști, 1 democrat 
reformator, 55 democrați constituțio
nali, 72 progresiști, 29 ultra-radicali,
2 radicali, 29 partidul muncitorilor,
1 socialist poporanist, 36 social-de- 
mocrați, 4 socialiști revoluționari, 35 
poloni-democrați, 3 poloni-naționaliști,
2 lituani-naționali-democrați, 3 armeni 
naționali, 6 fără partide. Până acum 
au fost aleși 88 deputați guverna
mentali 'față de 255 deputați din 
opoziție.

Petersburg- 22 Februarie. In ale
gerile deputaților au reușit patru 
cincimi opoziționiști. Efectul alegerilor 
de pănă acum causează mare îngri
jire la Curte și în cercurile gueverna- 
mentale. In Țarskoe-Zelo a avut loc 
un consiliu extraordinar, la care au 
participat toți miniștrii și mai mulți 
demnitari ai Curței.

Petersburg. 22 Februarie; „Rjecs“ 
scrie: Prima impresie a rezultatului 
alegerilor va cădea ca un trăznet asu
pra acelora cari au încercat toate mij
loacele pentru a împedeca victoria. 
Se vorbește de pe acum că în cazul 
când Stolypin nu va demisiona, s’ar 
pregăti o lovitură de stat sau un pro- 
grom pe ziua de 14 Februarie.

Berlin. 22 Februarie. Din Petersburg 
vine știrea că guvernul e hotărât ca la 
prima ședință a Dumei să facă mai multe 
declarații importante asupra liniei sale de 
conduită. Dacă majoritatea Dumei nu va 
aclama această declarație, noua Dumă va 
fi imediat disolvată, iar dictatura militară 
va fi instituită, în frunte cu marele duce 
Nicolai Nicolaevici.

Sofia. 22 Februarie. Situația internă 
devine din ce în ce mai critică. Aseară s’a 
expediat un tren special la Viena, cu care 
se va întoarce principele. Imediat după în
mormântarea mamei sale, princesa Cle
mentina, prințul se va întoarce in țară, 
unde sunt chestiuni importante la ordinea 
zilei.

Paris- 22 Februarie. Tempestăți de o 
violonță extremă au fost semnalate cu 
deosebire Ia Reims, Remiriment, Arras, 
Chambery, Bondeaux. Au fost câteva vic
time. Pagubele sunt enorme.

Londra. 22 Februarie. Din toate păr
țile Angliei sosesc știri despre ravagiile 
unei furtuni năprasnice care s’a abătut de 
două zile peste întreaga țeară. Telefonul 
a fost în cea mai mare parte nimicit, co
municațiile telegrafice se fac cu mare greu
tate. Pe coastele Angliei se află o sume
denie de vapoare distruse. Acoperemintele 
multor case au fost smulse, asemenea nu
meroși copaci au fost smulși cu rădăcini 
cu tot. Pe coastele de sud-vest, furtuna a 
fost și mai puternică, un tren a fost ne
voit să se oprească.

Londra. 22 Februarie. Vaporul »Ber- 
lin< pe bordul căruia se aflau mai mult 
de 0 sută de pasageri, s’a inămolit în ni
sip la Hoekvan Holand. Aproape toți călă
torii s'au înecat.

Amsterdam. 22 Februarie. După o 
versiune a unui ziar englez vaporul Berlin 
este cu desăvârșire perdut. După datele 
oficiale printre cei morți se afla și curierul 
regal Artur Herbert precum și 34 membrii 
ai corurilor operei germane cari au dat 
de curând o reprezentație regală la Co- 
ventgarden din Londra. Pănă acum au fost 
găsite 30 de cadavre și nu s’a putut tran
sporta la țărm decât o singură persoană.

Paris- 22 Februarie Tratativele 
cu archiepiscopul Parisului în vede
rea închirierei bisericilor, se clatină 
din cauză că curia papală nu găsește 
acceptabile condițiile impuse în ulti
mul discurs al lui Briand, — care nu 
vrea să admită în rândul preoților pe 
preoții străini și membri congregațiu- 
nilor disolvate. Organele clericale de
clară că biserica nu poate admite 
clauza guvernului, ca foștii călugări 
să fie îndepărtați de biserică. Briand 
e decis însă a nu da înapoi în pri
vința acestui punct.

Gonstantinopo), 2,2 Februarie. O notă 
a ministeriului cultelor cere ca patriarchia 
să destitue pe preotul Thomaidi, din Ianina, 
care a fost achitat de tribunalul de apel 
și condamnat de tribunalul de prima in
stanță puntru predicele sale contra aro
mânilor. Nota acuză pe Thomaidi și pe 
toți preoții greci din Ianina de a face 
agitațiune printre greci contra aromânilor. 
Patriarchatul a refuzat rechemarea iui 
Thomaidi.

Teheran, 22 Februarie. Doi misionari 
germani au fost uciși aci. Ambasadorul 
german a cerut guvernului Persan satis
facție.

Producțium și petreceri.
Tinerimea română din Arad învită 

la concertul ce se va aranja cu concursul 
d-nei Veturia Triteanu, al d șoarelor Hor
tensia Raicu, Veturia Papp și al corului 
teologic din Arad Duminecă în 3 Martie 
st. n. 1907 în sala cea mare dela >lpar- 
testiilet*.  Prețul de întrare: de pers. 4 
cor., de familie 10 cor. Venitul curat este 
destinat pentru gimnasiul din Brad. în
ceputul la 8 oare seara. Ofertele marini- 
moase se primesc cu mulțumită și se vor 
publica. (Adresa cassarului : Dr. Romul 
Veliciu, când, de adv. Arad, Strada Caro
lina Nr. 1/c). Comitetul e compus din 52 
persoane.

Programa concertului. 1. C. G. Po- 
rumbescu : »Earna«, cor bărbătesc, eșec, de 
Corul teologic. 2. C. v. Weber : >Freiscbutz«, 
ouvertură pentru patru mâni, eșec, la pian 
de d-șoarele : Hortensia Raicu și Veturia 
Papp. 3. F. Liszt: »Loreley«,romanță, cân
tată cu vocea de d-na Veturia Triteanu 
și acomp. la pian de d-șoara Veturia Papp. 
4. P. Popoviciu-Flechtenmacher: »Pribea- 
gul«, cor bărb., eșec, de corul teologic. 5. 
G. Verdi-F. Liszt: >Ernani«, concert-para- 
Pb rase, eșec, la pian de d-șoara Hortensia 
Raicu. 6. a) G. Dima : »Jelui m’aș jelui...<,
b) V. Triteanu : »Bălăioară de la munte*,
c) Dr. T. Brediceanu : »Cântă puiul cucu
lui...*,  cântece naționale, cântate cu vocea 
de Doamna Veturia Triteanu și acomp. la 
pian de D soara Veturia Papp. 7. I. W. 
Vorovchievici: >Ceasul rău«, cor bărbă
tesc, eșec, de corul teologic. După concert 
urmează dans.

Inteligența română din Tohanul-vechiU 
învită la producțiunea teatrală împreunată 

cu dans, care se va ținea Sâmbătă în 17 
Februarie (2 Martie) 1907 în salacea mare 
a hotelului comunal local. Prețul de în
trare : Locul I (numerotat) de persoană 1 
cor. 50 fii, de familie (3 pers.) 3 cor, lo
cul al II-lea de persoană 1 cor. Venitul 
curat se va întrebuința pentru un scop 
filantropic. începutul la 7 oare sara pre
cis. Ofertele marinimoase se vor publica. 
Va cânta musica militară a reg. 50 din 
Brașov. Comitetul aranjator. NB. P. T. oas
peți sunt rugați a presenta invitările la 
cassă. In program sunt luate piesele >Fu- 
riile tinereții*,  comedie del. Malla și Ru
saliile*  vodevil de V. Alexandri.

Un tbal românt. se va ținea în fa
vorul șsoalelor gr. or. române din subur- 
biul Fabric la 7 Martie (22 Februarie) 1907 
în sala berăriei (Fabrikshof, Gyârudvar) 
din Timișoara-Fabric. începutul la 8 oare 
seara. Prețul de întrare: de familie 3 cor., 
de persoană 2 cor. Oferte marinimoase se 
primesc cu mulțămită la adresa epitropu- 
lui primar Eutimie Milutin (Vadember- 
utcza 16 sz.) și se vor publica. Pentru co
mitetul aranjator : Iosif Matei preot. Ni- 
colae Nicorescu învățător.

O producțiune declamatorică teatrală 
executată de poporenl se va ținea în 3 
Martie st. n. în școala gr. cat. din Dem- 
șuș. — Venitul cura$ este destinat pen
tru câștigarea recuizitelor școlastice. — 
începutul la 8 oare sara. Prețul întrării de 
pers. 1 cor. 60 fii., de familie 3 cor. Su- 
prasolvirile se primesc cu mulțămită și se 
vor publica.

Comitetul aranjator : Dr. Iacob Radu 
preș, de onoare. Petru Chețan, președinte. 
Petru Stoica, secretar, Silviu Simonetti, 
cassar. lac. Zepa, controlor. Nicolae Lateș, 
aranjer. In program este luată pe lângă 
coruri și declamațiuni și piesa teatrală 
»Iiie bețivul*  de I. Velovan. După produc-

B i b 1 i]o grafie.
in Tipografia nCarmen“ din Cluj a apă

rut partea h IV din „Predici sau învăță- 
turi“ la toate Duminecile și Sărbătorile fi
nului culese de Petru Maior de Dicio Sân- 
Martin. Eiitate acum prima dată de Dr. 
Elie Dăianu. Prețul 1 koroană. Toaîe pa
tru părțile se pot procura și prin Librăria 
A. Mureșianu.

Diverse.
Trei ani prin Africa. Acum vre-o 

trei zile s’a întors în Anglia locotenentul 
Boyd Alexandru, care a străbătut Africa 
în largul ei, în timp de trei ani de zde. 
Exploratorul a fost însoțit de fratele său 
Claud Alexandru, de căpitanul de admini
strație Gosling și de sublocotenentul de 
administrație Talbot. Ei au plecat din Ni
geria, au străbătut statul Congo, Sudanul 
și au ajuns la Kartum. Mai înainte de a 
ajunge la lacul Ciad, Claud Alexandru a 
murit într’o luptă cu sălbaticii cari arun
cau cu săgeți înveninate. După moartea 
lui Claud, exploratorii au străbătut lacul 
Ciad, care nu mai fusese străbătut decât 
de maiorul Lenfant. Lacul este foarte greu 
de străbătut, mai cu seamă din cauza nu
meroaselor tufe de trestii, cari te împie
decă să înaintezi; exploratorii abia puteau 
să înainteze cu două mile pe zi.

Ceva mai mult, milioane de muște 
numite mosquitos sburau la suprafața la 
cului, înțepând pe călători și producându- 
le dureri extrem de dureroase. Abia tre
cuseră lacul, când iată că le eși înainte un 
trib de sălbatici, cari însă se arătară bla
jini și temându-se de armele albilor, ei le 
deteră diferite cadouri. Trecând prin de
sele păduri ale Congului, locotenentul Ale
xandru a avut o aventură, care era să-l 
coste viața ; un leu colosal îl doborîse la 
pământ gata să-l sfâșie. Din fericire unul 
dintre ceilalți exploratori, Talbot, ochi fiara 
sălbatică și o ucise cu un singur glonț.

Din această expediție s’au adus în 
Anglia vre-o 10.000 de pasări mici, doi 
cimpanezi împăiați, două maimuțe vii și 
numeroase alte animale necunoscute încă 
în Europa.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor respons. interim.: Victor Braniscs

Dr. STERIE H. CTOBCV.
s’a mutat

VIII Kochgasse Nr. 29 — Viena 
Consult ațiunl 

cu celebritățile medicale, cu specialiștii de la 
facultatea de medicină ain Viena.

Telefon nr. 17065.
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PUBLICAȚIUNE 

în afacerea canalizării.
Pentru lucrările canalizării, cari 

se vor începe în cel mai apropiat 
timp, sunt de trebuință:

Un oficiant technic, 
Un desemnător edil, 
Un scrietor edil, 
Trei supraveghetori, 
Un servitor.
Mai departe e trebuință de o 

localitate pentru biroul edil, constă- 
tăt'oâre dm două odăi luminoase și

din o antișambră; iară localitatea să 
fie într’o casă, care cade în prima 
%. parte a Străzii Lungi spre oraș.

Reâectanții să se însinue pănă 
la 1 Martie a c. la șeful despărță
mântului V. al Magistratului.

Brass 6, în 13 Faur 1907.
12742,2—1. Magistratul orășdnesc.

A
La esposițiile hygieniece din Cairo în anul 1895 

și în Londra la anal 1896 a foăt premiat
Spirtul Senina a lui Vidiler 
cu diploma de onoare și cu medalie de aur.

Probat de capacități medicale și între
buințat cu succes în spitale 

SnHTUIrUEUMA 

și FMIO de FLTERE.
are efect sigur la toate părțile corpului 
și anume: contra reumatismului dursre 
de nervi, șoldină, ișchiaș, asthmă ș. a.

în mnlte cazuri efectul este atât de mare, că 
după o fricțiune încetează durerile.

Dureri de dinți și eap vindecă în 5 minute 
Prețul unei sticle cu instrucție 1 coroană, 

sticle mai mari cu 2 cor. 40 bani.
Depou principal in Budapesta: 

la farmacia d lui Josif Torok
Kirăly-utcza nr. 12 și Andrassy korut nr. 26, 
și la d-l Dr. A. Egjger, Văczi korut 17. 

asemenea în toate farmaciile din provință, precum 
și la proprietarul

Depou în Brașov: la Victor Both far
macia la Ursu, Alexina Jekelius, Franz Kelemeo, 
Friedrich Stenner, Ed. Kugler. 4-20,2719.

WWKK GYÎJEiA 

farmacist în Sâtoralya-EJIiely. 
Comande din provincie se efectueză prompt.

„Voileana“,

Contra tusei, răgușelei și catarului are efect 
mai Tonii

Bomboane Femeie 
ale lui RtTHY 

a se observă, ca la cumpărare să 
se ceară expres Bomboane Retty, 
deoarece sunt multe imitații rele.

ft Carton 60 bani.
Să cumpărăm numai 

RETHY Pernele bombăne!

Abonamente la 
„Gazeta Transilvaniei**  

se pot face ori și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

cassă de economii, societate pe acțiuni în VOILA.

Domnii acționari ai cassei de economii „V01LEANA“, societate 
pe acțiuni în Voila, se învită la

a 111-a adunare generală ordinară,
care se va ținea în Voila, la 10 Martie St. n 1907, la 2 oare după a- 
meazi, în localitatea băncii.

Obiectele puse la ordinea zilei sunt:
1. Raportul direcțiunei, Bilanțul anului de gestiune 1906 și rapor

tul comitetului de supraveghiere.
2. Distribuirea profitului curat.
3. Propunerea direcțiunei, referitoare la urcarea capitalului social

cu suma de 60,000 coroane pe lângă următoarele modalități: )
I. Adunarea generală decide ridicarea capitalului social la suma de 120,000 

coroane, prin emiterea de 600 acțiuni nouă cu valoare nominală de 100 coroane.
II. Fie-care acționar vechiu are drept să opteze la atâtea acțiuni din emisiu

nea nouă, câte acțiuni are înregistrate pe numele său din emisiunea cea veche. In 
această privință acționarii vechi au a se declara pe lângă depunerea acțiunilor ce
lor vechi la cassa societății cel mult pănă în I Aprilie 1907 st. n.

Acești acționari plătesc pentru fie-care acțiune din emisiunea nouă suma de 
120 coroane.

III. După terminul arătat îu punct II, ori-cine poate lua acții din emisiunea 
nouă, pe lângă prețul de 140 coroane.

IV. Plătirea acțiunilor se face în modul următor: La subscriere să plătește 
suma ce trece peste valoarea nominală a acțiunilor, care se va adauge îndată fon
dului de rezervă; restul să va plăti în 3 rate și anume: 40% la 1 Octombre 1907. 
40% la 1 Martie 1908, iar 20% la 1 Octombre 1908.

V. Terminul ultim pentru subscrierea acțiunilor să fixează pe ziua de 30 Iunie 1907.
VI. Gei-ce subscriu acțiuni din această emisiune sunt supuși §§-lor 7, 8 și 9 

din statutele societății, cari dispun în modul următor:
§. 7. Asupra plfltirei ratelor se emit titluri provizorice, în cari să cuitează su

mele plătite. Acțiunile definitive să eliberează numai după-ce s’a plătit întreagă 
suma nominală.

§. 8. Acționarul, care își vinde acțiunea provizorică, înainte de a fi plătit 30% 
rămâne încă în obligo, față de societate pănă atunci, pănă când nu se plătesc cel 
puțin 50% din valoarea nominală a acțiunii.

§. 9. Pentru ratele din acțiuni, cari nu s’au plătit la timpul prescris, să plătesc 
6% interese de întârziere. — Neplătindu-se vre-o rată de acțiune la termin, direc
țiunea provoacă prin publicare de trei-ori a numărului respectivei acțiuni în foile 
societății, ca să se plătească rata, și când aceasta nici la patru săptămâni dela ul
tima publicare a provocării nu s’a răspuns, atunci posesorul acțiunii își pierde drep
tul de acționar și sumele solvite pănă atunci, pentru acțiune, trec în fondul de 
rezervă al societății.

VII. Subscrierea acțiunilor nouă să face în biroul societății, în persoană sau 
prin poștă.

4. Modificarea §§ lor 4, 49 și 53 din statute, în modul următor: 
§. 4. Capitalul de acții este de 120,000 coroane, împărțit în 1200 acțiuni de 

câte 100 cor. valoare nominală.
§. 49 punct 2. 8% se dau ca tantiemă direcțiunii cu escepțiunea directorului 

executiv.

§. 53. Fondul de rezervă să va dota pănă ajunge la cifra de 120,000 cor. 
ajungând Ia suma aceasta, dotațiunea se rezervă și sistează, având drept adunarea 
generală a dispune asupra folosirii lui.

5. Alegerea direcțiunei pe un nou period de trei ani.
NB. Domnii acționari, cari în senzul §-lui 17 din statutele societății voesc ai 

lua parte la adunarea generală în persoană, sau prin plenipotențiați, sunt rugați, 
a și depune acțiile și eventual dovezile de plenipotență cel mult pănă în 9 Martie- 
1907 la 12 oare a. m. la cassa societății.

Voila, la 30 Ianuarie 1907.
Direcțiunea.*

Contul Bilanț cu 31 Decembre 1906. — Merleg szamla 1906 Deczember ho 81-M
ACTIVA —VA GYON. Cor. 61. PASIVA — TEHER. Cor. fii.

Cassa în num arar — Capital — Alaptbke . 60000 —
Penztâr kâszlet . . 3061 75 Depuneri spre fructifi-

Cambii escomptate — care — Betătek . 224884 91
Leszâmitolt Fond de rezervă —

vâltok K. 372110.48 Tartal6k-alap . . . 8895 87
Credit camb. Cambii reescon. —

cu acop. hip. Viszleszâmit. vâltok . 86637 —
— Jelzâlogos Dividende neridicate —
kblcsbnOkK. 18035’— 390145 48 Fel nem vett osztalâkok 75 —

Mobiliar — Felszereles 997 74 Interese transitorii —
Diverse conturi debit. Ătmeneti kamatok . 5385 26
— KiilOnfele adosok . 408 40 Profit curat — Tiszta

nyeresăg .................... 8735 33

394613 37 394613 37

Contul Perdere și Profit — Vesztesâg es Nyereseg Szamla
cu 31 Decembre 1906. — 1906 Deczember h6 31-âvel.

SPESE — KIADÂS:

Interese — Kamatok: 
la depuneri — Betăti ka

matok . . K 819514 
de reescontt — 
Viszleszâmitolt 6140 27 
Spese — KOltsegek: 
de birou — Irodai kbl- 

tsegek . . K 927T0 
salare ■ fizetesek 1720 — 
Maree de prezență ■— 
Jclenleti dijak . . .

Dare — Add :
. directă și arunc corn, 
egyenes es kbzsăgi 

potadd . K 3154’57 
10°/0 după inter, 
de depun.—10% 
betăti kam. utân 810’46 
chirie — hâzbdr . 
competințe de timbru 
bălyeg illetek . . .
10% amort, din mobiliar 

„ tbrlesztes felszere- 
ldsbbl ....

Profit curat — Tiszta nyereseg .

Voila. în
George Vasu m.

președinte-cassar.

31
P-

1

Cor fii. VENITE — BEVfiTEL: Cor. fii.

14335

2647

41

Interese — Kamatok: 
dela cambii escontate 
leszâmitolt vâl-

tdktdl K 25837-51 
de întârziere — 
k^sedelmi . K 3543’40 
hipotecare — 
jelzâlogi . K 906’32 
Taxe pentru transcrieri 

reszveDy

30287 23
I

282
de acții — 
âtirâsi dii

10

30323 23

G. Vasu m. p., 
contabil.

3965
200

110
8735

30323

George Dobrin m. p.

Decembre 1906. 
Vasile V. Musat m. p., 

membru al direcțiunii.

aSenibrii Direcțiunii:
loan Moian m. p. loan Dobrin m. p. Dr. Octavian Vasu m. p.

Subsemnatul comitet de supraveghiere am examinat contul prezent 
și l’am aflat în deplină consonanță 
cari au fost purtate în ordine.

Voila, în 27 Ianuarie 1907.
Trandafir Dragomir m. p.,

cu registrele principale și auxiliare,.

loan Prescurea m. p.

Propunerea

Solomon Făgărășian m. p.,.
președinte.

loan Dejenariu m. p.

Direcțiunii
referitor împărțirea profitului curat de Cor. 8735’33. 

5% Dividendă acționarilor..............................
Fondului de rezervă.......................................
Tantiemă direcțiunii.......................................
Tantiemă comitetului de supraveghiere . .
Tantiemă funcționarilor..................................
Pentru scopuri filantropice culturale

Total . . .
Suma de 114’70 coroane să distribue după

Gimnaziului din Brad........................................
Bisericei greco-orientale din Voila .... 
Bisericei greco-orientale din Sâmbăta inf.

Total .
Direcțiunea.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

J)

3)

Urmează on adasas de dooă pagiwi (pag*.  5 șa <S).

Cor.
»•
n

»
n

3,000’—
4,875’06

344-11
229’41
172’05
114-70

. Cor. 8,735’33 
cum urmează :

. . . Cor.
• • • r

50’ —
5O-—
14 70

Cor. 114’70

Tipografia A, Mureșianu, Brașov.
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Problemele băncii „Industria".
Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un 

nou așezământ de mare însemnătate pen
tru popor și meseriași. O nouă eră de re
naștere și înflorire s’a inaugurat în Deva, 
reședința comitatului Hunedoara cu 300.000 
locuitori. Banca „Industria" și-a ținut la 
16(29) Noemvrie 1905 prima ședință, ca 
firmă împrotocolată.

Cătră Dumnezeu și-a întors mai în
tâi rugăciunile, prin sfințirea localului său.

Sfințirea a săvârșit-o presidentul «In
dustriei*,  părintele protopresbiter, domnul 
Vasile Domșa, cu d-nul părinte Dr. Cor
nel Popescu din Deva și d-nul Serafim Ola- 
riu, paroch în Brănișca și membru al co
mitetului de supraveghiere. Au asistat di
recțiunea în corpore cu un cerc restrâns 
de dame distinse.

a) Scopurile societății,
statorite în § 12 din statute sunt.:

a) A lăți economia rațională și in
dustria din patrie;

b) a valoriza productele economice și 
industriale din patrie;

c) a încuragea talente, spre ori-ce lu
crare inteligentă practică; a cultiva spiri
tul de economizare și viața morată de ce
tățean, spiritul de liberă inițiativă și în
treprindere individuala, spiritul de liberă 
asoclare, — conduse toate: de conștiința 
lucrării durabile și oneste;

d) a întrebuința, o parte din fondul 
de rezervă pentru a da poporului și me
seriașilor directive industriale și economice 
potrivit alese și întocmiri sau mijloace prac
tice, cari aduc de-o parte venite fondului, 
de alta nutresc productivitatea ori valori
zarea, productelor din patrie, avănduse in 
vedere scopul: a produce bunăstare și mul
țumire între cetățeni.

b) Operațiunile societății.
Ca mijloace în serviciul scopurilor 

designate în §12 societatea introduce ace
stea operațiuni:

a) primește depuneri, spre fructifi
care ;

bjdă credite porsonale, pe cambii sau 
obligațiuni cu cavenți:

c) dă sau mijlocește împrumuturi pe 
avere Intabulată ;

d) se ocupă cu afaceri de incasso, 
efecte, cscompt, lombardări și amanet: 
emite bilete de cassă pe arătător, pănă la 
suma de cel puțin 100 coroane, cari se plă
tesc, după abzicere statorită și ale căror 
sumă aflătoare în circulațiunea publică e 
a se publica din când în când, conform 
legii;

e) mijlocește și lățește cidlura și asi
gurarea de vite, precum și valorizarea lor 
economică și industrială;

f) valorizează ori exarândează și sub- 
arândează moșii, zidiri economice de sine 
stătător ori în legătură cu alte afaceri co
merciale, amăsurat §§-lor 258 și 259 din 
legea comercială :

g) valorizează», cumpără ori vinde bu
cate, semințe, poame sau derivatele acestora;

hj dă sau mijlocește împrumuturi de 
bucale, producte, vite, sau alte aceri miș
cătoare ;

i) susține moșii, vii. pivnițe, fânațe, 
pășuni, pomeluri, grădini, pescării și stu- 
pini-model, cultivate ; întru cât sunt, ren
tabile ;

k) arangează ori sprijinește expoziții 
și prelegeri poporale publice din ori-ce ram 
al economiei, științei pozitive, literaturei po
porale ori industriei;

l) valorizează ori sprijinește producte 
ori mașini industriale și economice, lucrări 
de artă, literatură și- știință din patrie:

m) întemeiază fonduri de rezervă pen
tru asigurarea institutului și un fond spe
cial de rezervă în scoptd: de-a flnancia o 
școală economici ș» de industrii, cu preferință 
pentru acei orfani talentațî din popor și me
seriași. ai căror părinți au fost acționari 
ori deponențl la această societate, ori au 
fost membrii la vre-o reuniune de binefa
cere, care are acții ori depuneri la acest 
institut.

c) Ordinea la punere în lucrare.
a singuraticelor operațiuni, o statorește 

l § 28 din statute, astfel :
operațiunile strict fieanciare, prevă- 

I zute în §. 46, punctele «) b) c) d) vor fi 
prima linie pusă în lucrare. Ele vor fi pen
tru totdeauna temelia și osia tuturor ope
rațiunilor comerciale și indusfrial-economice, 
înșirate în acelaș §. punctele c) f) g) h) 
i) k) Z) m), cari numai treptat și după în
tărirea societății de acții 
crare, fără primejduirea, ci 
ei materială și morală.

Întreprinderi riscate 

se pun în lu- 
pentru întărirea

și nerentabile 
odată pentru totdeauna sunt oprite dintre 
operațiunile societății de acții. 

întreprinderi solide vor fi- ocrotite.

d) Siguranța societății.
când nu poate fi primejduită. §. 49nici 

dispune :
Punându se în lucrare una sau altă 

din operațiunile comerciale și industrial- 
economice, provăzute în §. 46 punctele
e)—m), directorul și direcțiunea sunt în
datorați a compune întâiu regulamentul 
special de operațiune prescris în §. 24 b) 
și c) și 47, a da îndrumările și a face 
premergător toate pregătirile de lipsă, a 
alege timpul, mijloacele și organele potri
vite, pentru-ca noua operațiune negreșit 
să fie de-opotrivă folositoare societății de 
acții și marelui public.

§. 50.
Ca regulator pentru siguranța fiecă

rei operațiuni, directorul și direcțiunea sunt 
îndatorați a face cel puțin din 3 în 3 luni 
conspecte de rentabilitate pentru toate ope
rațiunile, pentru-ca să se ia măsurile de 
lipsă în temeinică cunoștință, de causă, 
amăsurat cerințelor faptice.

§. 51.
Toate operațiunile, cele comerciale 

și industrial-economice îndeosebi, au a se 
pune astfel în lucrare, ca să se angajeze 
abia o parte mică din fondul de rezervă, 
sau capitalele societății: avându-se tot
deauna în vedere, ca, la caz de nereușită, 
celelalte operațiuni ori societatea însăși 
nici când să nu poată fi simțitor prime
jduită. Angajarea capitalelor se va întâm
pla deci în proporțiune cu creșterea ori 
scăderea de rentabilitate, statorită în con
spectele prevăzute în §. 50.

e) Direcțiunea
constă din 25 membrii cu câte cel puțin 
10 acții, depuse pe lângă revers, la cassa 
societății: având în vedere soliditatea lu
crărilor ei și garanta materială, numărul 
actiilor tuturor membrilor din direcțiune 
compune aproape */. ( parte din numărul 
total al actiilor.1

/) Temelia „Influstrei" e:
și
de

meseriașii. Ea se deosebește 
alte institute curat financiare 

poporul 
esențial 
prin aceea, că mai toate institutele curat 
financiare se ocupă unilateral numai cu 
darea de împrumuturi pe carnete și între
buințează o parte a venitului curat al lor 
în proporții!ne prea mică sau de loc, pen
tru trebuințele cele mai arzătoare ale po
porului și meseriașilor. Urmarea acestei 
politice unilaterale a institutelor de bani, 
este greșită, pentru-că ele nu sunt un is- 
vor de înavuțire și fericire, ci un așeză
mânt de îngreunare și ruinare materială 
a poporului și moseriașilor. — Sistemul 
este deci greșit cu atât mai vârtos, fiind
că la un popor agricol înapoiat șt sărac 
darea de împrumuturi -- fără directive 
economice, fără creștere economică mo
dernă, — este un cuțit cu doua tăișuri. 
— Altă scădere a politicei greșite unila
terale este, că toți articolii de producțiune 
și consumare ai poporului, institutele fi- ; 
nanciare ale noastre nu Ie valorizează, în ; 
urma cărei împrejurări poporul este lăsat j din Ardeal. Dela 425 de membri am ajuns 
pradă micilor cămătari și speculanți, cari 
îl despoaie de roadele muncei sale. Nu are 
țăranul exemple vii, unde să învețe deose- 
biții râmi ai economiei moderne de câmp 
și de casă, ori ai industriei de casă. Articolii 
industriei de casă nici un institut de bani 
nu-i valorează, și astfel, în lipsa de sprijin

• ... • ■ 

și

în 
le

de 
la 
ei.

i

și directive practice, țăranul și meseriașul 
nostru în câte-va decenii — dacă nu se 
va face o schimbare generală și radicală 
în politica economică a, institutelor noastre, 
temelia esistenței noastre va fi cu totului 
șubredă, și zdruncinată.; averea, poporului 
se va acumula, la institutele de bani, ear 
poporul și meseriașii desmoșlenițî de avere 
și fără sprijin vor deveni poporul cerșitor 
irlandez. La multe institute de bani im- 
procesuarea țăranilor este o operațiune 
de bancă, carea ruinează poporul. O veche 
rană socială e, că orfanii țăranilor și me
seriașilor nu au nici o școală de economii 

meserii.
Acestor neajunsuri banca «Industria*,  

cercul său modest de activitate vrea să 
dee directive mai sănătoase și mijloace 

practice de lecuire. Astfel «Industria*  îșl 
dă silința a se validita, ca un focular in
dustrial-economic bine alcătuit, cu scopuri 
precise, statuate în §. 12 din statutele sale 
și cu operațiuni practice, statorite în §. 
46. La acest program de reformă indu- 
strial-economică am lucrat peste 20 de ani 
și numai după-ce am aflat cheia punerei 
în practică, după aceea m’am decis a ini
ția »Industria«, noul așezământ.

g) Școala economică și de industrii 
pe seama orfanilor talentați este culmea 
tuturor operațiunelor și scopurilor desig
nate. Doi factori statornici lucră deja sis
tematic cu rezultate îmbucurătoare pentru 
înființarea acestei școale.

Primul factor e ^Reuniunea 11. 
înmormântare din Deva*,  cu 200 acții 
banca »Industrîa« cu cele 12 filii ale 
înființate dela anul 1903 îocoace. Al doiiea 
factor e „Industria" cu nouele sale ope
rațiuni înșirate în §. 46 literele e) f) g) h) 
i) Z.) Ij.m) din statutele sale. Acești doi 
factori în tovărășie cu alte institute și 
reuniuni surori, cari în parte s’au însoțit 
și mai vârtos să vor însoți în viitor cu 
noi întru deslegarea problemelor industrial 
economice amintite: lucrarea combinată a 
acestor factori îmi dă garanța, cum că 
școaia amintită în 5—10 ani, adecă între anii 
1910--1915, fapt are și trebue să devină. Te
melia reală la acest scop real mi-o bazez 
pe următoarele date concrete.

înființând la 1886 cu fie iertatul meu 
tată reuniunea II. de înmormântare din 
Deva, această reuniune dă în schimbul unei 
mici taxe de înscriere de 2 cor. 60 flleri 
un ajutor în bani de 50 de ori mai mare, 
adecă 100 coroane ajutor Ia caz de moarte 
a membrului asigurat. In 1.886 am putut 
da abia 100 coroane ajutor, în 1887 am 
dat 1180 cor. Venitul curat al acestei reu
niuni în primii ani era neînsemnat, abia 
în anul al 16-lea, adecă în 1902 am avut 
venitul cel mai mare de 1223 cor., împăr
țind pe de-asupra la 17 familii sărace 
2273 cor. 93 flleri ajutoare în bani. Petre
când Ia Roma și câte-va luni prin străi
nătate, am studiat «propaganda fide cato
lică*:,  sistemul de propagandă socialistă, 
apoi sistemul de formațiune, organizare și 
conducere a trustului american. Am cules 
din toate câte ceva și mi-am format un 
propriu sistem eclectic, cu deosebită conzi- 
derare la împrejurările noastre sociale și 
economice. Cu njutorul acestui sistem ec- 
clectic am început la 1903 propaganda 
mea, înființând 2 filii ale reuniunei a II. 
de înmormântare din Deva. Venitul curat 
al reuniunei a fost în 1903, cor. 3100, a- 
decă întrecusem într’un singur an de 3-ori 
rezultatul anului 1902, când nu aplicasem 
la reuniune nici un sistem de propa
gandă. Ajutoare în bani am dat poporului 
în 1903 coroane 2143 și 20 flleri. In 1904, 
continuând propaganda prin înființarea de 
9 filii a reuniunei, am împărțit ajutoare 
în bani peste 4000 cor. ear’ venitul curat 
s’a ridicat peste 5200 cor. In 14 luni am 
devenit prin filii cea mai mare Reuniune 

la 3100 membri. In urma acestor rezultate 
am prins curaj, și la finea anului 1904 
adunarea generală a reuniunei a urcai 
contingentul membrilor săi la 25,000, care 
în 5—10 ani de propagandă neîntreruptă, cu 
toată siguranța să va umplea și admi
nistra după noul sistem al reuniunei. Ve-
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nitul curat sigur să va urca atunci la cel 
puțin 50,000 coroane la an și deosebit in
teresele venitelor și a carnetelor capitali
zate de peste ani, cari rămân neatinse. 
La acestea venite să mai adaug în Deva 
dela Reuniunea mamă câte 4 coroane, taxa 
steagului de doliu, obligată la fle-care caz 
de moarte și câte 10 coroane dar dela 
fle-care ajutor, contras la caz de 
moarte din fie-care filie expres pentru 
susținerea la școala economică și indus
trială a băeților orfani talentați ai Reu
niunei din Deva cu cele 12 filii de astăzi 
și cele presumtive 100 de mâne. Mortali
tatea mijlocie la 500 de membrii în sinul 
Reuniunei este 25 membrii la an în Deva. 
Luând acest calcul de bază, la 25,000 
membrii, mortalitatea anuală ar fi 1250, 
dela cari subtrăgându-se câte 10 coroane 
dar din ajutoarele oferite de reuniune, fon
dul orfanilor câștigă sigur și din acestea 
daruri obligate în fie-care an câte 12,500 cor. 
Observ pe baza praxei mele do 20 ani, cum- 
că urmandu-se administrația cinstită de până 
acum a Reuniunei pe lângă o controlă rigu
roasă, calculul amintit în ce privește reu
niunea este matematicește sigur, o pro
blemă reală, ce voi rezolva-o în 5—10 ani, 
dacă bunul Dumnezeu îmi va dărui sănă
tatea și bărbații de inimă, tinerii devotați 
barem 4, cu cari să pot liniștit conlucra 
în vederea scopurilor r comune amintite.

% Opiniunea generală,
în special unele cercuri ale băncilor, ce
tind acestea idei în apelul adresat mare
lui public din țeară, cu scop de au câștiga 
acționari la'începutul anului 1905, au pri
mit foarte rezervat și mai vârtos cu 
ochi răi chiar și încercare.! de a se înfijnța 
«Industria*  cu operațiunile și scopurile 
sale cu desăvârșire nouă. Cu acestea cer
curi sistemul de propagandă recipiat dela 
reuniune, a avut «Industria*  o luptă des
perată suterană din care «Industria*  a eșit 
voinică, biruitoare. Amintesc numai acest 
fapt, în vederea acelui scop, pentru-ca opi- 
niunea publică generală să nu mai poată 
fi în viitor sedusă contra scopurilor gene
rale ale unui institut nou, menit a servi 
sincer, cu pricepere și neîntrerupt bună
starea poporului și a meseriașilor noștri. 
Afle poporul și meseriașii, afle acționarii 
noștri, cercurile financiare și toți oamenii 
de bine, cum-că lupta suterană, ce ni-s’a 
impus ne lasă întăriți în convingerile și 
lucrarea noastră desinteresată și cinstită. 
Amicilor le mulțămim pentru sprijinul dat 
asigurându-i, că vom lucra și mai departe 
pentru a binemerita încrederea dată. Cre
dem sus și tare, că ne apropiem grabnic 
de acel timp, când toate institutele de 
bani și toate reuniunile surori ne vom da 
frățește mâna pentru rezolvarea niarelor 
probleme gnnerale, cari, în. sjbil mare exe
cutate. reclamă conlucrarea frățeâscăa tu
turor cercurilor hotărâtoare.

4 Rentabilitatea operațiunilor economice 
e mai mare și mai sigură, decât operațiu
nile unilateralo și exclusive financiare a 
împrumuturilor de bani.

De exemplu susținerea și valorizarea 
unei stupini mode’ produce în ani răi 
20% cel puțin din capital și lucrarea in
vestită, 50'7,, în anii de mijloc buni și 100% 
în ani buni: excepționahninte am date, că 
unii stupi puternici produc și 200 la an.

Condițiunea reușitei e însă: ca să ai 
conducător specialist și cu tragere de inimă 
și o neîntreruptă controlă consciențioasă 
în decursul anului îatreg. Trebue adecă o 
lucrare ușoară, însă migăloasă, exactă și 
inteligentă. O lucrare de — vocațiune,

întreagă valea Mureșului, toate văile 
râurilor și păraelor din munți și din câm
pii sunt de la Dumnezeu predestinate să 
fie un Canaan de miere, un nesecat izvor 
de înavuțire și mulțumire pentru poporul 
nostru. O stupină model se poate începe 
și cu 1000 coroane; iar economul și me
seriașul să poate îmbogăți și cu 2 stupi, 
dacă și-i sporește și cultivă rațional.

Cu 10,000 coroane capital de înves
tire având un învățător specialist și de
votat, ca conducător — și aplicând siste
mul de propagandă deja probat la reuni-
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une: »Industria« va avea anual 2000 cor. 
venit curat în ani răi, 5000 cor. în ani 
mijlocii și 10.000 cor. în ani buni și va 
face apostolia cea mai intensivă în sânul 
poporului.

Zece ani de propagandă devotată 
ajung pentru a asigura poporului — unde 
operezi și ai în vedere ajungnrea unor 
scopuri economice — ca să asiguri acelui 
popor din ceară și miere un venit anual 
de un milion.

Mână în mână cu stupăritul va merge 
lățirea pomăritului rațional. Același învăță
tor devotat, care face propaganda stupări- 
tului, de-odată va face și propagandă pen
tru pomărif.

O școală de pomi cu 1 milion tul
pane sălbatice din sămințe și pământ ri- 
golat costă circa 2000 cor. anul prim, alte 
2000 cor. anul 2-lea, 3000 cor. anul 3-lea 
4000 cor. anul 4-lea, iar anul al 5-lea în- 
tr’un singur an se încasează capitalul în
treg investit și rămâne peste jumătate 
din altoi, ca venit curat.

k) Prețurile de poame
de la pomi pitici sunt enorme. Un măr 
»Calville de iarnă alb« costă în Ianuarie 
pănă în Martie în Budapesta în prăvălii 
de delicatese 1 coi., în Berlin 1 marcă și 
să cumpără cu 40—50 fileri mărul de la 
producent prin agenți. Firește cultivarea, 
culesul și păstratul reclamă cunoștințe 
speciale.

Un jugăr cu pomi nobili, bine aleși, 
pitici, produce, bine cultivat. 400—2000 cor. 
la an.

Perele fine de iarnă untoase (Butter- 
Biernen) sunt și mai scumpe, “dar și mai 
gingașe la pământ, climă și conservare.

Mai rentabile sunt persecile ameri
cane din Iulie pârgurii și cultura de stru
guri pârgurii din Iulie-August.

Altui rea de iarnă în liber e la noi ne
cunoscută; ea trebue însă generalizată, ca 
o reformă epocală a științei empirice din 
America. Acolo timpul e ban. Altuesc oa
menii și iarna, căci primăvara și vara nu 
prea au timp pentru altuit.

Pomii pitici, poamele pârgurii și al- 
tuirea de iarnă în liber vor fi marea te
melie principală pentru a lăți pomologia 
modernă și prin ea bunăstarea în popor 
la banca slndustria*.

Un pom pitic rodește la 3 ani câteva 
poame mai mari și bune, decât pomul mare 
la 5 ani rodește deja binișor, tot crescând 
în fiecare an regulat. Așa efect moral pro
duce rodul prim așa de grabnic, mai bun 
și mai frumos, încât fiecare pom pitic e 
un apostol viu al pomologiei raționale și 
a bunăstării poporului. Din praxă sau efec
tele morale, ce le-au produs pomii pitici.

Altă operațiune:
i) Specula de bucate.

Ea reclamă un capital relativ mic, 
5000—10,000 cor. Un director, de bancă 
mi-a spus’o pe tren, în fața mai multor 
directori de bancă, cari ne duceam Ia con- 
ferența băncilor din Sibiiu, că „Agricola" 
a făcut cu 10.000 cor. capital o învârtire 
de bani de peste 1 milion și a nimicit peste 
45 de mici cămătari de bucate din jurul său, 
cari storceau și ruinau poporul. Astăzi 
„Agricola" domineasă comerciul de bucate 
în Hunedoara și jur. Comerciul de bucate 
bine condus, e un ram de operațiune, pe 
care trebue să-l înbrățișem deci cu toată 
priceperea — spre binele meseriașilor și 
a poporului nostru.

Alt ram de operație economică e: 
asigurația de vite, carea să va introduce la 
„Industria" în luna Martie 1907. Cu aju
torul lui Dumnezeu și a oamenilor de bine 
asigurația de vite va produce mult bine 
poporului și va da un nou avânt material 
și moral și băncii „Industria".

Apelăm deci la ajutorul domnilor 
preoți, învățători, proprietari și la fruntașii 
poporului: să se adreseze în chestia aceasta 
la noi, spre ale asigura vitele.

m) Pregătiri pentru problemele ^Industriei*.
Am făcut deja încercări și voiu con

tinua din nou a interveni, ca la 1 Sep
temvrie 1907 deja, să primim vre-o 6—12 

stipeAdii de câte 600—800 cor. auual, pen
tru 6—12 tineri absolvenți de pedagogie, 
teologie și școalele comerciale, cari să se 
specializeze în toți ramii de economie a- 
mintiți în operațiunile de bancă a »In- 
dustriei«.

Unul sau doi, dintre cei mai bine 
absolvați, vor merge un an în călătorie 
prin străinătate și în uriuă în America- 
de-nord, pentru a-și întregi studiile prac
tice. Iar măestrii de pivniță vor avea să 
practiseze, după absolvare, cel puțin câte 
un an la vre-o pivniță de renume. După 
absolvare și practică cuvenită fie-care va 
fi aplicat la bancă și «reuniunea II. de în
mormântare din Deva*  pentru propaganda 
amintită. Dotațiunea primului an va fi 
1200 cor, fix și diurne de călătorie plus 
percente dela membrii câștigați pentru 
reuniune prin filii și dela taxele de asi
gurare a vitelor și dela bănci — plus tan
tiemă, amăsurată sporului prestat. Pe tim
pul vacanțelor mari toți stipendiștii au a 
face — și înainte de a fi absolvat — pro
paganda pentru reuniune și bancă și ope
rațiunile folositoare poporului.

n) Terenul de operațiune și propagandă 
e Deva și jurul, ca centru de conducere 
al »Industriei*  și totodată sediul sreuniu- 
nei a doua de înmormântare din Deva«, 
iar propaganda operațiunilor economice se 
va face pe întreg teritorul celor 12 filii de 
astăzi și cele presumptive 100 din viitor, 
câte ni Ie va da Dumnezeu, prin propa
gandă. Filire existente astăzi ale reuniu- 
nei sunt: Dobra și Ilia, Romos, Romoșel, 
H. Băiță, Cudjir, Hunedoara — din comi
tatul nostru al Hunedoarei, Radna și Li- 
pova, Alba-Iulia, Loman și Zlagna din alte 
comitate.

La acest teritor se mai adauge teri- 
tornl a câtorva institute de bani de astăzi, 
reuniunea de înmormântare din Sân-Mi- 
hai, lângă Morosvâsârhely, sub conducerea 
părintelui Ștefan Stoicovici, un apostol al 
poporului său, cari au acții la «Industria*  
precum și alte institute ș1 reuniuni cu cari 
vom avea legături colegiale.

Toți tinerii — făcând de-odată cu 
propaganda economică folositoare poporu
lui și operațiunea asigurării de vite și 
propaganda reuniunei pentru filiile sale de 
azi și viitor — sunt spre câștigul material 
și moral r! reuniunei și „Industriei". Ei nu 
vor fi o sarcină birocratică, ca toți învă
țătorii școalelor economice existente, ci 
niște organe apostolice — productive, cari 
măresc rentabilitatea operațiunilor de bancă 
și a reuniunei.

Aci este

o) Cheia și siguranța reușită.
Aceasta e chestia controversă între 

capacitățile financiare de șablon și mine, 
laicul noviț, care am prins prin o muncă 
anevoioasă, secretele producțiunei, prin pro
paganda amintită. Nu pot orî nu vreau de 
loc, să înțeleagă colegii mei îmbătrâniți 
— în șabloane și formalități goale, că este 
reală și executabilă o propagandă devo
tată de 5—10 ani pentru probleme mari, 
cu cari dumnialor zeci de ani puteau și 
trebuiau să se ocupe mai serios.

Nu mai îmbete deci lumea pe sub 
mână, că problemele noastre au să «rm- 
nese«. banca șireuniunea. Vorbă să fie, do m- 
nilor colegi!

Nu ! Propaganda noastră este o ac- 
țiuue de reformă temeinic combinată. Clară 
și reală. Ea e bazată pe experiențe și convin
geri clare, bine studiate în toate amănuntele 
executivei. Aceste convingeri clare s’au for
mat și cristalizat treptat în decurs de peste 
20 de ani, de sute și mii de ori precuge- 
tate si rescugetate. E o acțiune combinată 
a mea, pe carea școala vieții practice, ști
ința național-economică și experiența al
tor popoare culte le-a aflat de bune.

Cu ajutorul lui Dumnezeu este o ac
țiune matematică — sigură. Dacă prin o 
lucrare migăloasă, cinstită, prin o energie 
de fer mi-a succes din mici (axe de câte 
2 cor și 60 fileri să dăm câte 6000 cor. 
ajutoare la poporul sărac, să ajutăm bi
serica, școala și copii săraci în fie-care an 

— de 20 de ani neîntrerupt, fără foloase 
materiale, oare la o bancă cu 100.000 cor. 
capital și zeci de mii depuneri, aplicând 
aceeași propagandă apostolică, dar mai 
sistematică și bogată în operațiuni, să nu 
producem adevărate — minuni? Implor 
zi de zi mila lui Dumnezeu și concursul 
oamenilor de bine. Haid, să ne dăm mâna, 
haid, să ne unim frățește, pentru a ridica 
un popor sărac și înapoiat, niște meseriași 
și și mai săraci și orfanii lor cei mai talen- 
tați, haid să-i creștem în școala de econo
mie și meserii: pentru a n-ii face apostolii 
anume crescuți ai economiei raționale și 
ai meseriilor.

Dumnezeu va binecuvânta lucrarea 
noastră.

Deva, 24 Ianuarie 1907.

August A. Nicoară, m. p..
director general la banca „Industria" 

și „reuniunea II. de î. d. Deva".

Cine sufere de
Șoldină, reumatism, Ischias 

să cumpere o sticlă 

Fluid de reumatism aiDr. Fiesch 
care vindeoă sigur: Șoldina, reuma, du
reri de spinare, slăbiciuni de mâni și de 
picioare. Efectul se simte în scurt timp.

Se capătă în farmacia lui
Dr. EMIL FLESCH „Magyar korona“ 

Gyiir, Baross-ut 24.
1 sticlă de l1/, decilitru 2 cor. Sticle familiare 

pentru folosire mai îndelungată 5 cor.
La comande 3 sticle mici sdu 2 sticle de familie 

urmâză trimiterea franco.
g 24—70.2549,

Prețurile cerealelor din piața Brașov.
Din 22 Februarie 1907.

Măsura 
seu 

ițreutatef
Calitatea.

Valuta 
în

Kor. fii

1 H. L. Grâul cel mai frumos. 12
Grâu mijlociu . . . 11 —
Grâu mai slab . . . 10 —
Grâu amestecat , . 9 —
Săcară frumosă. . . 9 —

TJ Săcară mijlociă. . . 8 —
Orz frumos .... 9 —

n Orz mijlociu. . . . 8 —
Ovăs frumos. . . . 7 —

n Ovăs mijlociu . . . 6 80
Cucuruz . • . . . . 9 —
Mălaiu (meiti) . . . 9 —
Mazăre........................ 18 —
Linte......................... 50 —
Fasole......................... 18 —
Sămânță de in. . . 18 —

n Sămânță de cânepă . 15 —
V Cartofi......................... 2 —
7) Măzăriche................... —

1 kilă Carne de vită . . . 1 28
Carne de porc . . . 1 20

r Carne de berbece. . — 80
100 kil. Său de vită prospâr, . 40 —

Său de vită topit. 62 —

Cursul la bursa din \ iena.

Din 20 Februarie n. 1907.
Renta ung. de aur 4‘:/0.................... 113 95
Renta de corone ung. 4% - • • 95.35 
(mpr. că;:. ter. ung. în aur BV-tVo • 84.45 
Impi. căii. fer. ung. în argint 4% • 95.05 
Bonuri rurale croate-slavone . , . 96.10 
[mpr. ung. cu premii......................201.50
Losurî pentru reg. Tisei și Seghedin . 151.50 
Renta de hârtie austr. 4-!/10 . . . 99.10
Renta de argint austr. 42/10 . . . 99.05
Renta de aur austr. 4% .... 117.25
Renta de corâne austr. 4% . . . 99.05
Bonuri rurale ungare . . . 89.20
Los.irl din 1860 . . , . 1 . 155.10
Acțiî de-ale Băncei ung. de credit 17.61 
Acțiî de-ale Băncei austr. de credit 837.—
Acțiî de-ale Băncei austro-ung. . 683.75
Napoleondorî............................ 19.09
Mărci imperiale germane . . . 117.57’/2
London vista.......................... 241.20
Paris vista................................ 95.45
Note italiene............................ 95-40

Cursul pieței Brașov
Din 13 Februarie n. 1907.

Bancnote rom. Cmp,. 18.92 Vând. 18 96
Argint român „ 18.80 n 18.84
Napoleondori. „ 18.94 n 19 —
Galbeni „ 11.20 n 11.45
klărcl germane „ 117.20 h 117 30
Lire turcescî „ 21.50 7f 21.60
Scris, fonc. Albine 5% 101.- n 102,--
Ruble Rusesc! „ 2.53 V. *.58

„AURORA44 
institut de credit și economii, societate 

pe acțiî în Baia-Mare.

Concurs
Institutul de credit și economii, 

societate pe q,cții în Baia Mare (Nagy- 
Bânya) escrie concurs pentru ocu
parea postului de contabil dotat în 
anul prim cu salar începător de 1200. 
cor. și adaus de salar statorit de 
adunarea generală din prufitul cu
rat în înțelesul statutelor.

■Reflectanții la acest post au să 
dovedească, că au absolvat o școală 
comercială, superioară, că au destu
lă praxă pentru de a conduce con
tabilitatea institutului de sine stătă
tori, că posed pe deplin in scris și 
vorbit limba română și maghiară. 
—1 Aceia, cari posed și limba ger- 
mână sunt preferiți.

După un an de probă nou ale
sul va fi eventual declarat de fun
cționar definitiv.

Recursele sunt de a se înainta 
pănă la IO n. Februrie a. c., ear 
postul e de ocupat imediat după 
alegere.

Baia-Mare, (Nagy-Bânya) la 30 
n. Ianuar 1907.

Direcțiunea.

in 6 zileAMERICA.
Transport de persoane

Ain - v

CANADA și ARGENTINA.
-------Cereți clarificări.--------

E de ajuns carto postară. 

Răspundem românește.

FALK et OoiTipa
Secția românească.

TZam.’b-ULrg'.
Strada Raboisen Nr. 30.

(mserțmi și red.)
aunt a se a tis p® sa subscrisei 

admînistratiunL In casid psa- 
isSeoării ureuâ araMsacire resai result 
se odată s® face sscădâîrafisBt, 
o®s*e  cresase cu oâft publicarea 

face mai de multe-orî.
Administr. «Gazetei Trans."


