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Atât abonamentele, cât şi
inserţiunile snnt a se plftfi
înainte în Arad.

între germani şi cehi Deputaţii cehi au
Ce frumoasă serie de incohérente !
luat la cunoştinţa propunerile luî Körber Organul ventilator al principiului de
şi vor raporta în causa comisiuneï exe
cutive a clubului ceh din Reichsrath şi «imperialism maghiar* se provoacă la
autoritatea representantuhu autorisât al
Dieta Bohemiel.
politicei imperialiste germane, contra
Prin compromisul Mitropolitului
- Fusiunea
oposiţieî croate.
Din căreia s'a pornit plămădeala de con
Atanasie s'a pus şi temelia relaţiuniZagreb
se
anunţă,
că
la
adunarea
generală
tra- »imperialsm maghiar», pentru justi
lor Românilor cu Curtea imperială din
ce ou ţinut partidele coaliţiei oposiţioniste ficarea teoriei — «cocoşului de pe
Viena, atât de importante şi atât de
din Dieta Croaţiei, s'a hotărît contopirea
rodnice pentru politica naţionala. Car
definitivă a celor doue partide, sub numirea de gunoi» !
dinalul Kolonics, propagatorul princi
Apoi, după-ce sunt bagatelisaţl mo
oposiţie croată.
pal al unireî, era omul de încredere
Partidul stă pe basa programului de raliceşte prusienii, luaţi de altfel ca
al Impëratuluï. Mitropolitul Atanasie a
Andreiu Şaguna clădeşte înainte fusiv.ne din 18.94, care urmăreşte autonomia model de politică naţională,—mai vine
fost el însuşi la Viena, unde a avut cu mână mal măiastră şi în împregiu- deserîrşită a provinciilor croate, în cadrul la rînd şi o înfruntare la adresa ace
întrevederi nu numaî cu cardinalul rărî maî favorabile, dar tot pe teme actualei constituiri a monarchieî, cere o lora cari colportează «minciuna», că în
eventuală atragere şi a slovenilor în cadnd
Kolonics, ci şi cu Nunţiul papal şi cu lia aşezată deja şi tot pe calea ce po- Croaţiei, i artidul va lucra contra actualu Ungaria naţionalităţile nu trăiesc ca în
contele Kinsky, şeful cabinetului impe porui român se deprinsese a umbla. lui sistem poliţial, .şi va cere mai ales mo «sinul lui Avram».
rial. Pentru timpurile de atunci primi Românii, conduşi de Şaguna, îşi pre- dificarea legeT electorale, pe basa principiu
Şi aceşti «mincinoşi» ce element
rea Capului Românilor la Viena era cisea^ă prin una din cele maî măreţe lui de vot universal şi direct; va pretinde represintă în Ungaria? Sunt «vrăjmaşii
un eveniment extraordinar şi ne dă manifestaţiunî politice pentru prima- libertatea presei şi aducerea unei legi în noştri naţionali», — spune » Budapesti
privinţa asociaţiunilor; apărarea proprietăţii
o dovadă convingêtoare, ce deosebire dată un program naţional, şi intră mal ţerăneştl şi în fine, îşi va da silinţa pentru Hirlap <.
de vederi exista între Curtea imperială târziu în Dieta transilvană ca naţiune a câştiga colaborarea partidului croat din
Şi pentru ce sunt vrăjmaşi aî »naşi staturile transilvane cu privire la recunoscută cu drepturi egale, alături Dalmaţia şi Istria
ţiunei», pentru ce merită să procedeze
importanţa elementului român.
Nu cu foştii lor stăpâni, exploatorî şi chi
maghiarii cu toată asprimea «după-cum
numai motive confesionale, ci mai ales nuitori. Biserica ortodoxă este reînviată
merită» fată cu dinsii?
motive de politică externă vor fi de de Şaguna ca biserică naţională ro
Pentru-că nu vor să fie maghiari,
terminat Curtea să atragă pe Români. mână şi asigurată prin o Constituţie
atunci când şoviniştil au «destulă pu
Din punct de vedere naţional este îm sinodală, menită a fi cel maî puternic
Poveste despre mielul sălbatec şi tere» să-'î nimicească!
bucurător, că poporul român încă de scut national al Românismului în teDupă acestea, delà sine se impune
acum doue sute de anï a înţeles prea rile supuse Coroanei' Sft. Stefan. An lupul blajin o repetă mereu şoviniştil,
întrebarea:
Cine sunt vrăjmaşii acestei
de
câte-orï
e
vorba
de
relaţiunile
de
bine interesele sale, a persistat în po dreiu Şaguna creează un centru cultu
ţerî,
a
patriei
noastre ? Aceia cari vor
litica dinastică şi s'a străduit a între ral român pe lângă Mitropolia din naţionalităţi din patria noastră.
să
trăiască
conform
legilor şi instituţine totdeauna cu Curtea imperială Sibiiu, trimite o mulţime de tineri roDe curênd, în Reichstagul german,
tiunilor
nefalşificate
ale
terii, cerând
cele mal bune raporturi.
mâni la universităţi germane din străi deputatul Hasse, în interpelarea ce a
respectarea», drepturile legale, ~— ori
Mal ales doi bărbaţi mari ai na nătate, înfiinţe-ază şi dotează şcoli pri adi-ЯѵЭ-* cancelarului imperiului, s'a ocu aceia, cari în minoritate de forţă, drept,
ţiune! române au consolidat această mare, normale şi secundare, sporeşte pat şi de situaţia de naţionalităţi din însemnătate şi capacitate, usurpând o
politică românească şi au devenit ne şi regulează dotaţia preoţilor etc. etc., Ungaria şi în special de situaţia germa situaţie creată într'un mod anormal,
muritori prin succesele strălucite ce — > toate din mila şi îndurarea prea nilor delà noî.
» Budapesti Hirlap*
sare, ca — depunendu-'şî toată «puterea» pentru
au obţinut. Inocenţiu Klein şi Andreiu bunului nostru Imperat«.
distrugerea forţelor reale constitutive
Şaguna sunt, fără îndoială, ceï maî înNu încape în cadrele strimte ale cel »cu musca pe căciulă», pentru a ale terii, sunt gata să nimicească ţeara,
semnaţi conducëtorï politici din câţi acestor articole de ziar a desvolta în apăra atitudinea şoviniştilor şi pentru după vorba luî Beksics:
am avut. AmendoI talente extraordi amënunte activitatea politică a acestor a o justifica.
«In viitorul apropiat Ungaria sau
Şi cum o justifică ? Se provoacă
nare, améndol cu cunoştinţe largî, doi eroi naţionali. Scopul nostru este
va
deveni
un stat naţional
maghiar,
amêndoï foarte activi, amôndoï cu iu a schiţa numai prin unele reflexiunî întâi la visita de acum câtï-va anï a
s'au
între
hotarele
eî
actuale
nu va
bire şi devotament pentru poporul ro lupta noastră politică în aceşti doue împeratulul Wilhelm la Budapesta, Ia
mân. Unul mai impacientat şi mal puţin sute de anï din urmă şi a stărui maî toastul marelui monarch, din a cărui exista stat, ca atare" ?
Nu încape îndoială că aceşti din
dibaciu, celalalt maî chibzuit şi maî di ales asupra principiilor politice, cari frasă : » éljen a Király*, fără mult înurmă
sunt vrăjmaşii terii, vrăjmaşii
cunjur
scoate
deducţia
necesară
:
Ma
plomat, consideră Casa habsburgică au căleuzit pe Românî în luptele lor
patriei
noastre !
ghiarilor, tăiaţi şi spânzuraţi tot ce nu
ca cel maî puternic protector al po din acest period.
Nu caute deci şoviniştil în afară
porului român şi se străduesc a între
Timpurile Mitropolitului Atanasie, vrea să fie maghiar în Ungaria !
primjdia,,
ci in ei înşişi, şi distrugă-î
ţine cele mat întinse raporturi cu Curtea ale episcopului Inocenţiu Klein şi ale
Al doilea argument în spriginul
odată
germenele,
ca să nu fim nevoiţi
imperială. Ţinta amêndorora era ţinta Mitropolitului Andreiu Şaguna, cuprind acestei «necesităţi de stat«, numitul
politicei naţionale : egala îndreptăţire cele maî însemnate perioade ale isto organ îl pescuieşte dintr'o închipuită a peri şi noi, traşi după dîn.şiî în
a naţiune! române.
riei noastre politice, însemnate prin analogie dintre relaţiunile etnice din prăpastia ce pregătesc terii, eî, ade
Inocenţiu Klein petrece o parte bărbaţii, cari le dominează, si însem- statul nostru poliglot şi Germania, a văraţii vrăjmaşi aî patriei noastre co
considerabilă a vieţii sale episcopeştl nate prin resultatele politice obţinute. căreî fiinţă, caracter, basă istorică şi mune.
la Viena, unde caută şi află legături Ţinta, direcţiunea şi principiile politi firească, clenodiu, este caracterul na
noue politice şi unde nu încetează a cei noastre naţionale rees din exami tional.
Si eată cum glăsuieste fruntaşul
stărui, ca poporului român să 'i-se facă narea acelor timpuri cu toată clarita
organ maghiar :
dreptate. Memorii peste memorii asu tea şi precisiunea.
pra situaţîunel politice a Românilor
Domnul Vasilie Goldiş din comple» Ceea-ce poate face germanul,
Am ajuns noî ţinta şi cum stăm
curg din peana sa şi le presintă când noi astăzi politiceşte? Ne-am apropiat poate face şi o naţiune mică, cum e sanţă faţa de acea parte a publicului
împeratulul, când miniştrilor, când de ea, dar n'am ajuns-o. Şi astăzi, ca cea -maghiară. Căci' din punctul de ve aradan, care înţelege şi iubeşte arta
Dietei transilvane, când guvernului pro şi la 1697, trebuie să luptăm tot pentru dere al moralei nu există diferenţă între adeverată, a ţinut să aducă la (unoştinţi
vincial. In stăruinţele sale revine din realisarea egalei îndreptăţiri. Avend mic şi mare. Germanul spărgător de şi foilor ungureşti din loc concertul dlai
nou la îndârjirea staturilor şi naţiuni deci aceeaşi ţintă ca în trecut, obser casse e tot atât de hoţ ca şi pungaşul Dumitru Popovici, care se va da Mercuri,
lor transilvane, cari nu îndeplinesc văm noî aceleaşi principii, urmăm noi maghiar de rînd. Ear dacă dl alldeutsch în 9, ,2.2 Ianuarie 190,2, în sala cea mare
ordinele împeratulul cu privire la drep aceeaşi direcţiune? Sau ne-am abătut Hasse va zice că nu e vorbă de delà hotelul , Crucea-Albă. " Această rom
turile politice ale Românilor. El ob delà ele? La aceste întrebări impor morală, ci chestie de putere, — o pri plesanţă a dlui Goldiş a fost resplâtită
ţine ca să fie numit membru al tante vom face unele observări în un mim de basă a discuţiuneî şi răspun cu bruscheţă nemaipomenit'
din partea
Dietei transilvane, pentru-ca să fie pus articol următor şi final.
Acest
dem cu proverbul maghiar: fie-care ziarului local „Aradi Közlöny,*
în posiţiune a lupta ca singurul repré
—
cocoş e stăpân pe gunoiul sëu. Avem organ de publicitate, guvernamental
Eugen
Brote.
sentant român cu mal multe sute de
bine
înţeles,
—
află
ocasiune
bine
venită
destulă putere ca să procedăm faţă cu
représentant! aï staturilor, naţiunilor şi
vrăjmaşii
noştri naţionali
după-cum să arunce din nou tăciunele neînţelegeri
confesiunilor dujmănoase. El sileşte prin
merită... Dl Hasse vorbeşte în aşa chip lor între Maghiarii şi Românii din Arad
împăcarea germano-cehă.
,Sîav
diplome împerăteşti Dieta transilvană,
Zice, că acest conceH este pHmuirea
Korr" aduce ştirea, că la chemarea, pri- despre soarta naţionalităţilor noastre,
s ă se ocupe în maî multe rêndurï şi în muluî-ministru austriac DrJCiJrber s'a ţi ca şi când ar ii polonezi din Pozen, simţului patriotic
adins de plângerile Românilor. Printre nut o consfătuire politică, la care au ear noî maghiarii — prusaci.
Vrem să rëmânem calmi. Cu rëcealt
aceste lupte politice, adese înfocate, luat parte: primul-ministru, şi deputaţii
»Fie liniştită toată lumea, Minciu- cuvenită întrebăm aşadard pe domnii dela
acak Stranszky, Brzorad, Heroide,
Klein obţine delà Imperat regularea cehi
Kramar,
Zecck. Consfătuirea a avut de nile colportate despre oprimarea lor . Aradi Közlöny ", că dl Ondricek, care
doraţiunel preoţeşti, clădirea unei reşe
scop căutarea unei modalităţi pentru nu le socotim decât de ceea-ce sunt: va concerta în curînd aici. ce „magyar
dinte episcopeştî, unei mănăstiri, unei ca pregătirea unei conferenţe de împăcare minciuni».
nóták" va cânta pe violina sa? Ori

Reflexiunî politice,
in.

tedrale şi unei scoale superioare pen
tru preoţi si învetători. Foarte caracteristică pentru posiţia episcopului Klein
este şi lupta ce a deschis-o şi a pur
tat-o cu multă hotârîre contra Teolo
gului, care îl era pus în coaste, adecă
în contra bisericel catolice. Klein are
marele merit de a fi redeşteptat în po
porul român încrederea de sine. Ro
mânii nu se mal simt ca un popor de
ţerani-robî şi ridică capul sus.

VRĂŞMAŞII.

Pentru „Aradi Közlöny".

2

6/19 Ianuarie 1902

Kubelik a cântat ungureşte? Ori nu-şi
aduce aminte „Aradi Közlöny" că trupa
dramaticianuluî Salvini a jucat în tea
trul din Arad numai în limba italiană ?
înainte de toate arta e internaţio
•nală. Şi apoi este pălmuirea
zimţului
patriotic în Ungaria, dacă un cântăreţ
de talia ălui D. Popovici cântă composiţii
de Mendelssohn, Schubert, Wagner, Löwe ?
întreg programul este compus din
cele mai alese piese ale literaturei musi
cale universale, eară în textul composiţii
br româneşti ale domnului G. Dima nu
este absolut nici cea mai mică alusuine
naţională chiar.
Unde este deci aicipălmuirea simţului
patriotic ?
Dar „Aradi Közlöny'
în acelaşi
numer aduce programul concertului Alberti,
care se va da mâne, Duminecă, aici în
Arad. Programul acesta are opt puncte.
Le cităm verbal, aşa cum le aflăm tipărite
în „ Aradi Közlöny .
Eatâ-le:
. 1. Spob L. Adagio.
2. Eossini. Recit, és ária Tell operából.
3. a) Rubinstein:
Asra.
b) Eckert: Ja über selig hast du
mich gemacht.
c) Schumann:
Ich grolle nicht.
4. a) Gans: Il faut aimer,
b) Flegier : Stances.
G. a) Hubay : der Zephir.
6. a) E. Meyer Aellniund:
Zau
berlied.
b) Nossda : Lass mich wühlen in
deinen Lochen,
7. Verdi: Adagio es Siretta.
8. Vieuxtemp : Ballada és Polonaise.
Întrebam pe domnii delà „Aradi
Közlöny", nu estepùlmuirea simţului, pa
triotic, că publică .programul dlui Alberti
cutat neniţt-şte ţi franţuzeşte într'o foaie
aşa patriotică maghiară? Şi încă „ Aradi
Közlöny* mai adaogă la acest program
cuvintele: „Ismételve felhívjuk a közön
ség figyeimét erre az élvezetesnek Ígérkező
hangversenyre.*
Unui riporter aş nu-î place piesa
de H. Wolf: Wer sein holder Lieb ver
loren '. Et, nare să se supere. Dl Al
berti îi cântă mâne M la „Crucea Albă"
pe domnul Nezeda : „Lass mich wühlen
in dienen Locken". Se poate mângâia.
Un lucru e clar. De gustibus non
est disputandum.
Dacă domnilor delà
„Aradi Közlöny" în loc de „0 du mein
holder Abendstern" a lui Wagner le
place mai bine să cânte: „O du, lieber
Augustin" — e treaba lor.
Nicht gebieten werd' ich dem Sänger.
Teringettét!
11
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L A BILIARD.
Pâr za verde e nădejdea,
Lumea e un biliard:
Ca şi bilele ciocnite,
Alergăm in lurjg şi l a r g . . .
Soartea prinde 'n
Patima... jucând
Ne Împinge — şi
Prăpăditul cel de

mână cheiul:
mereu,
ne trage
cheiu...

Prea puţine „caramboale*
Face soattea fără .fals" :
Nu poate să dea in altul
Până nu n e a 'mpins şi t r a s . . .
Şi adese-orl ne scapă,
Proaste .ghixere" făcend,
Şi nervoasă — dă eu chaiul
Furioasa de pSmônt...
Câte-o bilă par'că sboară
Spre o ţintă alergénd;
Alta — par'că e legată,
Nu şl mai poate da avônt...
Câte-odată obosită
Se retrage delà joc :
Cheiul, b.lele sfarmate,
Le închide la un loc...
Alte bile ia in mână,
Cheiurile insihimbând,
Şi — le 'nchide ear pe toate
Mai târziu sau mai cuiônd...

Din străinătate.
Discursul

Tronului

Nr. 4

CE CREDE
enghz.

Discursul tronului, cu care s'a des. lus
sesiunea parlamentară, se ojupă în întâiul
rind de reîntoarcerea fericită a pereJi ï
moştenitoare de tron din călătoria prin
colonii, unde a fost primită cu însufleţire.
Raportul cu celelalte puteiî — con
tinuă mesagiul — este de-o amiciţie du
rabilă. Regretă că rësboiul din SudulAfricei nu s'a terminat încă, deşi situ
aţia armatelor engleze se găseşte deja în
tr'un stadiu cu mult maî favorabil decât
Înainte. Cu tot caracterul obositor al rësboiului îndelungat, soldaţii supoartă cu bucurie
(?) greutăţile rôsboiuluï de guerilă şi chiar
îu detrimentul lor, dovedesc atâta umanita
rism (!) faţă cu vrăjmaşul, încât merită
cea maî mare lauda. In curînd noui con
tingente vor fi trimise din Canada, Australia,
şi Seelanda-Nouà, căci cu patriotism s'au
oferit aceste provincii de a sări în ajutorul
ţeril mame.
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DESPRK SPIRITISM.
Mare a fost niirarea în lumea ştiiuţi
fică europeană, când se răspândi svonul ca
Cesar Lombroso, profesor la Universitatea
din Turin şi materialistul declarat, a trecut
în şirul spiritiştilor.
Cum! autorul cărţilor Omul Crimi
nal, Geniu şi Nebunie, în cari cele mu!
înalte manifestaţiuni ale spiritului omenesc
sunt reduse la simple anomalii cerebrale,
s'a convertit la credinţa spiritiştilor şi a
meselor învirtitoare ?
Lucrul o adevărat, dar numai pe ju
mătate.
Lombroso asista la experienţele pe
caii cavalerul Ciolfi din Napoli le făcea
cu medium-ul Eusapia Paladmo.
Aceste experienţe au schimbat cu to
tul opiniile savantului italian.
Acum Lombroso admite forţa numită
Mediumică, fenomenele de levitaţiune, adecă
posibilitatea ce o are corpul omenesc de
a se ridica de-asupra pământului graţie
unei misterioase energii psihice, materialisaţiunea, adecă apariţia fantomelor cvasimatenaie, evocate de operatorii cari îm
prumută fluidele lor unei scurte dar tan
gibile ilusiuDi, scrierea automatică, dedu
blarea personalităţi, etc.

— Ştiinţa d-tale poate să dea o
explicaţie fenomenelor surprinzătoare la caro
•ui asistat ?
— Nici unul din aceste fapto — trebuo să le admitem de onre-ce nimeni nu
poate tăgădui faptele рѳ cari le-a vëzut —
nu e de natură a supusa, pentru a le ex
plica, o lume diferită de-a noastră!
Nu există spirite, sunt maladii ner
voase.
D-na Eusapia Paladino ѳ o nevro
pată; în copilărie a suferit o lovitură In
parietalul stâng şi până acum i-a rômas o
gaură atât de adâncă în cât se poate băga
in ea degetul ; are accese de epilepsie, cata
lepsie şi histerie, care se produc în mo
mentul în care se produc şi minunile el.
Acei medium! admirabili, ca Home, Slade,
şi alţii au fost tot asemeni nevropaţi. EI bine.
Nu vôd de ce nu s'ar admite ca lmtericiî
ьё poată provoca în eî şi în afară de el
o deplasare de forţe psihice, putând să
mişte materia la distanţă şi fără contact
material.
Astfel un medium este în stare să
ridice o masă, să isbească, să atingă sau
să mângâie pe cineva, rămânend nemişcat.
— Miracolele ve" par dar foarte simple?
— Multe lucruri рѳ care le-am cre
zut falşe asupra miracolelor, sunt adevërate,
spiritismul ne-a probat aceasta.
— Dar experienţele lui Crookes, apari
ţia femeeî misterioase Kate King care ieşea
fantomală din sinul d-şoarel Cook adormită ?
Aceste experienţe trebue să fie exacte :
am emis o teorie exactă cu a lui Crookes,
fără a cunoaşte teori sa, şi am fost ca şi
diusul acuzat de şarlatanie.
— Până aci mi-ţ! vorbit numai de
fapte; ce credeţi de teoriile edificate pe
aceste minuni, adecă de misticism?
— Misticismul, aşa cum a fost con
ceput în ultimul timp, este o proză, o
prostie.
„Opera neputincioşilor, a „matoizilor"
a oamenilor cai! nu au idei nete şi se
leagă de trecut, care în tot-deauna a fost
аьііиі celor slabi".

Mesagiul mai aminteşte uu şir de reforme
de caracter intern.
Când s'a cetit pasagiul cu „umani
tatea", parlamentul a erupt îu aplause;
deşi descrierile de pe câmpul de rôsboi
şi feliül de a trata cu prinsonienï buiîin
timpul din urmă nu prea verbuează în
favorul umanitarismului soldaţiloi şi coman
Până în présent în toate lucrările
danţilor englezi. Aceasta 'i-a şi tras-o lui
sale
Lombroso
atacase pe spiritişti cu cele
Chamberlain pe sub nas contele de Bîdoiv.
mai
violente
injurii.
Acum înceată o rea
Ear aiesagiul englez pare a intenţiona mângâ
bilitare,
şi
eatâ
ce
scrie:
ierea ministrului englez.
Мі-ѳ ruşine şi regret foarte mult că
Dar fapteie, fapte rëmân.
am combătut cu atâta încăpăţinare feno
menele spiritiste, sunt fenomene căci nn sunt
Succesiunea tronului Serbiei de. acord cu teoriile. Dar faptele exiotă, şi
nu încetează de a fi la ordinea ziltî, ргѳ- şi eu шѳ mândresc că sunt sclavul fap
sentându-se zi de zi în variante şi ear va telor."
riante, semn, că in adevér e rëu încurcată
Apoi Lombroso încearcă o explicare
àiceastà ciwstie, şi slăbănogi sunt ctl în ştiinţifică, care corespunde cu aceea a lui
întâiul riud interesaţi de a o puDe la cale. Hartmann, succesorul lui Schopenhauer in
„N.
Tagablatt" publică într'un Germania. Pentru Lombroso, excitarea deo
numër recent la ioc de frunte o senioare sebită ă unor centre пегѵоаве în detrimen
primită dig Belgrad, In care se spune, că tul altor centre paralisate, permite o dega
Gyaia, fost représentant al Serbiei in Sofia, jare de energii; aceste energii devenita
s'ar fi exprimat In faţa a mai mulţi de exterioare, sunt cerebralisate, devin inteli
putaţi, că moştenitorul tronului Serl *
gente su influenţa incoştientă a creenlor
fi prinţul Gheorghe Karaghioghevicit fiiul celor asistenţi.
Pentru Casa Naţională.
de 14 ar! al pretendentului Petre KaraLumea savantă se emoţiona. Cel din
Au mai sosit pentru Casa Naţio
ghiorghviiî. Tinerul Karaghiorgluvk! se tâi! care se opuse teoriilor lui Lombroso,
nală
drept rëscumpërare de felicitări de
găseşte de présent în academia militară fu eminentul elev al Ini Krafft-Ebing, doc
Anul-nou
următoarele sume:
din St.-Petersburg.
torul Albert Moll din Berlin.
Transport 252 cor.
Gyaia ar fi zis următoarele:
*
10 cor.
„Ştiu din cel maî sigur isvor, că asu
Jules Bois, care publică în ziarul Le Dl Ladislau Petrila, preot Macea
„
Ilare
Crişan,
Beiuş
.
.
.
.
2 .
pra acestei candidaturi s'a stabilit defini- Matin o anthotă asupra misticismului, s'a
„ Nicolae Mhulin. Cluj . . .
2 ,
nitiva învoială între Rusia şi Austro-Un adresat, în scris, lui Lombroso, cerîndu-I „ Constantin G ar ban, Boroşineu
2 „
garia.
2 „
părerile in această chestiune, şi celebrul „ Iuliu Bodea, ButenI . . . •
crirainolog s'a grăbit a-ï rëspunde:
Suma 270 cor
t

я
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Şi o vec!nicie 'ntresgă
Să le scoată n'are gând
Marta de emoţionată ce era, abia mal
Omul, patimile stinse,
Nu es nicí-cánd — d'n moment...1 putea să іёшпЧ După ce se mai linişti
puţin, privi In jurul ei cu curiositate. Apoi
se apropie de fereastră şi se uită pe stradă,
pe când servitorul Ii puse masa şi li servi
diferite mâncări alese din cari putea să
SCHIMBARE.
mănânce câî il va plăcea ; 'i se părea ca din
Când se duse-n lume voi bă
poveste cu ,tntinde-te masă*. Se temea,
Că se 'esoară un fecior,
ca
nu cumva să se trezească din frumosul
Tcate fetele de-arindul
ei
vis,
earăşl in mizerabila odăiţă din men
S'au umplut de dulce dor.
sardă, ca copil sărac, pentru care nu esista
nid o bucurie.
„Oare cine o să fia
Trecură câte-va zile, decâsd se afla
Cea aleasă cu noroc... ?"
Marta aci, şiincepu-se să se obiclnuiască cu
Le spusei, că nu sunt ele:
vieaţa luesoasă — numai o singură părere
Toate s flacără de foc.
de reu avea, că mătuşa şi unchiu lipseau
prea mult de acasă şi era prea mult sin
Până n'a ştiut nici una,
gură. De 'i-s'ar fi dat cel puţin voie, să
Că se nsoară cel fecior,
meargă ia odaia servitorilor, sau pe stradă,
Toate 1 au poftit de-arêndul
să se joace cu copiii insă aceasta era strict
La visite de onor...
oprit.
Dar pentru aceea îşi găsea ea alte
Şi de când se duse vestea,
distracţii, căci tntr'o casă aşa mare, erau
Că el are un boboc:
multe lucruri de vözut şi admirat — işl
Toate fetele dearêndul
găsise
un mic prieten şi tovarăş de joc —
RH ca de un holoboc...
papagalul, ce era intr'o colivie aurită.
Ah, ce Crăciun admirabil! se gândea
Milă au de cea copilă,
Marta
după eâte-va luni — şi ce bine e să
Ce o fl mireasa lui:
fii bogat.
Nici de treabă, nici de cinste,
II.
Nici copil frumos azi — nu î... I
Trecuse un лп ; era earăşl Crăciua —
Alexandru Aciu.
pădurile şi câmpiile erau acoperite cu un
strat gros de zăpadă, cbicioră groasă atârna
de crengile arborilor.

Ajunul Crăciunului.

Eca earăşl inbulzeală pe străzi şi
earăşl se ingrijsau iubiţii părinţi să pro
cure bucurie copiilor lor; şi mii de ini
mioare palpitau In aşteptarea mult doritei
seri.
Se Inserase ; ici, colo, sclipeau deja lu
minările de pe pomul de Crăciun, şi se bu
curau fericiţii copil, şi nu numai in cas»
bogatului ci şi într'a săracului, pătruns»
sfânta bucurie de Crăciun. Nn toţi copil
erau ca biata Marta, a cărei inimă puţin
Înţelegea adevërata zii de sorbătoare; cei
mal mulţi primiră cu recunoştinţă tot ce
le aduwe .Moş Crăciun", şi nu se gândeau
că alţii au mal mult decât el, căci nu invidiau pe nimeni.
Şi Maita — este in fine mulţumită ?
Sta singură la fereastră şi privea visătoare
spre stradă.
„Cum es grăbesc oamenii incoacl şi
Încolo, ea şi când n'ar trebui să peardă un
singur moment!' se gândea ea. .Şi ce nerfibiătorl vor fi copiii ca să vie „Moş Cră
ciun* încărcat cu daruri.
Marta oftă. «Dacă m'aşl duce acum
şi m'aşl amesteca printre trecători, nimeni
n'ar observa lipsa m a . Trăsura este gata,
mătuşa şi unchiu vor pleca îndată, şi nu
vor veni până noaptea târziu. Mademoiselle,
incă va merge la cunoscuţi — şi 'ml pare
bine, căci cu ea numai mö plictisesc Poate
fi liniştita, n'o voi ptrl nici odată că mö
lasă prea mult singură. — E aşa de rea sä
fii tot singură, şi aşa 'mi-e de frică ; şi
tocmai azi, in preseara Crăciunului!'
Lacrimi sa iviră in ochii el.
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tul de advocat Kováss György, pe al căGane şi din legendele româneşti ale luiStudenţi? — Artur Corovel: Din lumea
rui nume a şi sosit în curând un mandat V. A. Urechiă, cu portretele autorilor şi lor. (Scene din vieaţa de provincie) — AIpostai în valoare de 4 coroane. Când a in
meida : Gânduri. — S. Fi. Marian : Chechetrat eri factorul poştal în odaie, căutând pe schiţe biografice.
riţa (din datinele şi credinţele Românilor
pretinsul Kovács, cele doue calfe s'au a
despre insecte). — N. lorga : Sate şi preoţi
Inteligenţa română din Yalea-Bistriţel din Ardeal, mal ales In secolul al XVIIIruncat asupra lui şi aplicându-I mat multe
lovituri de topor, l'au omorit. O servitoare arangiază la 20/7 Ianuarie 1902 a doua zi Iea, după corespondenţa acum descoperită
auzind sgrmot in odaia din dos, a strigat de Botez în ospătaria la ,Füaf-Fürsten* a episcopului neunit Dionisie Novacovicl. —
după ajutor. Făptuitorii au fost prinşi. Unul diu Ohababietra Concert împreunat cu Be- Iustin Lupus: O privire asupra evoluţiunil
se chiamă Friedrich Ferencz de 28 ani, ca présent aţie teatrală. Preţul de intrare : de operei române. — A. D. Daniel: Rolul
tolic, neînsurat, originar din Alba Regală, persoană 80 fi). ; de familie 1 coroană 60 fii. ; şcoalelor comerciale.—L. Bachelin: Câte-va
ear celalalt Szöcs Gyula de 25 ani, ev. re Pentru ţeranl 40 fll.
scrieri germaniste ale diu! Dr. Em. Grigoînceputul Ia 8 ore seara. Venitul curat r o viţa. — Sterie Stinghe : Documente privi
format, neînsurat, originar din Maros-Szent
ARAD, 18 Ianuarie n. 1902.
gyö gy. Victima se numia Bürger Carol, iu e destinat pentru ajutorarea şcolarilor së toare la trecutul Românilor din S chel. —
La Anul-nou. Un schimb de tele etate de 37 ani, Însurat, tată a doi copii. raci- Saprasolvirile se primesc cu mulţumită Caion: Din umbră, moravuri antice. — G.
şi se vor evita publice.
grame a avut loc cu ocasia Anuluî-nou
Coşbuc : Din ţara Basarabilor.
*
*
Intre MM. LL. Nicolae Ţarul Rusiei şi
*
Un nou balon dirigiabil. — Santos
Petrecere. Comitetul paroehial din
Dumont are tn Italia un mare rival. Ziarele
Regele Carol.
Calendare:
Leş a araogiat fu 8 Ianuarie o petrecere,
De asemeni s'au schimbat telegrame italiane fac sgomot tn giurul unul nou si care a succes de tot bine. Succesul este
Calendarul
nou pe anal comun 1902,
stem de balon inventat de contele Alme
anul
al
Ш,
editura
Tipografiei Ciurcu din
de felicitare între MM. LL. Regele Carol, rico,
a
se
mulţumi
fn
mare
parte
m.
st.
familii
care de cinci z?cî de ani stadieză pro
Regele Greciei şi Regele Alexandru al blema navigaţiuael aeriene şi se prepară Drimba, din Toboliu, si domnului inveţător Braşov, — conţine şi material litrar. Preţul
Serbiei, precum şi A. S. R. Principele acum a şl traduce îndelungatele sale studii Dimi'rie Porumb din Toboliu. Suprasolviri 50 bani.
Calendarul plugarului pe anal 1902,
in experienţe practice. Contele Almerico a au intrat delast. familie Drtmba din Toboliu
Ferdinand al Bulgariei.
1 cor.; delà dl Porumb, invoţător In Toanul X. Ed. Tipografiei Mutoşanu, Braşov,
v
avut
un
bun
colaborator
in
persoana
unu!
. •
Pasquale Corden n?, care, acuta doue zeci boliu 1 cor.; dl Adalbert Vereş, adjunct — conţine material economic şi literar şi o
Concertul D Popovici la Ora- de ani, presentase ministerului de rësboiu notarial tn Mândru.'oa (Glogovaţ!) 2 eor. ; ilustraţiune (Gheorghe Lazar). Preţul 50 fii.
imeţătorul Partenie Bugariu din Tăşad
Calendar pe anul 1902, anul al ciaclviţa. La Invitarea oraviţenilor, marele un proiect de balon, care a fost aprobat. 2delà
cor.
Din venitul total de 80 cor. 60 bani,
artist, dl D. Popovici va concerta la 25 Moartea l'a surprins iu plină activitate. Se detrăgându-se spesele de 48 cor. 20 bani, zecilea, editura tipografiei archidieccaine
c. n. şi în Oraviţa in sala teatrului. Se anunţă acum, că o societate de acţiuni s'a rëmâne un venit curat de 32 cor. 40 bani. din Sibiiu, conţine 248 pagini.
format spre a constitui capitalul necesar
Calendar pe anul 1902, anul ХХШ, edi
atrage atenţiunea publicului român din jur, pentru construirea noului balon ; ministerele
tura Tipografiei diecesei Aradului. Conţine
să se anunţe din bună vreme, abonându-şî de rë b?iu, de marină şi de instrucţie pu
un ales şi instructiv material literar şi mai
bilete de intrare la cofetarul C. Becker, ; blică au contribuit fie-care cu sume de bani
multe tablouri. Preţul 60 bani.
Bibliografie.
eventual şi la contabilul I. Perianu. Preţu şi acum se lucrează cu mare zor la fabri
Calendaral Minervei, atât ca execuţie
pieselor aerostatului. Bilonul e d?
Protocolul adunare! generale a X( a a tehnică, câî şi ca bogăţie şi varietate
rile: L«ja I şi cercle 3 cor. Loja II 2 carea
mătasă şi are forma unei ţigarete ; lungimea
cor. 4 0fil.,entrée scaun 2 cor. Partere lui va fi de 35 metri, ear diametrul maxim Beuniunei înveţătorilor români delà şcoalele de material, este neîntrecut până astăzi în
poporale confesionala din protopopiatele :
entrée 1 cor. 20fii.Galeria scaun 80 de de 6 ; capacitatea lui e de 600 metri cubl Arad, Boroşineu, Buteni, Chişinen, Halmagiu, literatura noastră calendaristică, e an adede gaz hidrogen pur. Aeronautul crede, că Radna şi Siria. Ţinute în Arad, la 26\erat exemplar de artă, o carte de valoare
fii. Galeria enttèe 60 fil.
remarcabilă, atât ca mijloc de instrucţiune,
După concert întrunire in sala hote cu acest balon poate pluti in aer cinci ore şi 27 August st. n. 1901. — Conţine proto cât şi de plăcere intelectuală. Preţul 1 co
tn continu cu o viteză de 20 chilometri pe coalele şi disertaţiunile rostite cu ocasiuaea
lului „Coroana Ungariei" .
roană.
oră. Primele experienţe s'au făcut la sfir- menţionate! adunări.
•
şitul anului.
*
Omagiu. P S. Sa Dl Episcop losif
*
Raportul anual al societăţi academice
Goldiş a primit următoarea telegramă :
ULTIME ŞTIRI.
Cât trăeşte omul, — O revistă en române „Junimea" din Cernăuţi, al XXIII lea
Membrii Asociaţiunei funebrale şi co gl ză a iăcut o statistică pe basa unor date, an administrativ. — E o broşură, care înBruxetta, 17 Ianuarie.
Circula
mitetului, adunaţi la banchetul din Elisabe- scriind, că omul trăeşte cam de 5 ori atât afară de datele şi socotelile privitoare la
ştirea
cft
comandanţii
buri
urmează
tin-Timişoara, din profundul inimei ridică cât timp durenză desvoltarea organismului gestiunea unui an academic şi lista mem
prin- Marian paharul strigând ; Să trăiască omenesc ('afară de créer?). Cu cât desvol brilor .,Jummei", conţine raportul anual al cu pertractările de pace, şi nu este
Episcopul diecesei noastre losif Goldiş ani tarea organismului durează mal îndel irg-»t, preşedintelui societăţii, ia care se schiţează cu neputinţă ca pacea sä fie încheiata
mulţi fericiţi! Declarăm, că totul vom face, cu atât şi vieaţa omului va fi mai lang*. valoroasa activitate a „Junimei" pe terenul cât mal curênd.
pentru biserică, pace şi dragoste, de bucurie Cea mal extremă vieaţă a omului este la naţional-cultaral şi social.
Londra, 17 Ianuarie. La discuţia
că s'a sfinţit acum ridicatul Obelise-Elisabe- 125 de ani. Revista aminteşte, că înainte cu
*
mesagiulul
In casa lorzilor, primultin : Dr. Ccsma, Mihailovici, Marian, Zanfir trei ani a murit în localitatea franceză Au
.Convorbiri
literare*.
Nr.
1
din
anul
ministru Salisbury vorbind despre гбrovici, Bábescu şi o mulţime de alte iscăli berive o femeie cu numele Uranie Durand
36, 1902 are următorul cuprins : St O. losif
turi indescifrabile.
care a vieţuit 11 guverne : pe Ludovic XVI — poesia; G Murnu — Нэпѵэг: Ili&da, sboiul din Afriea-Sudiea, a spus că de
*
şi XVII, Carol X, Ludovic Fdíp, a doua re Cântul V.; I. Bianu: O scrisoare nepubli spre închearea pacel numai atunci va
M ndatul delà Lăpvş Validität. Se publică, a doua treperăţie şi a treia re cată a lui Ion Ghica ; D. Onciul : — Titlul puté fl vorba, cand Burii ar cere-o.
ştie, ca in Lăpuşul - unguresc fusese ales publică.
lui Mircea cel botrân şi posesiunile Iul (ur In acelaşi timp declara, oft o supunere
«
deputat contele Tel* k\ Sándor. Contra-canmare) ; N. I. BàSilescu : — D n Catullus ; I. condiţionată ar ascunde o primejdie,
didatul lui Teleki era Dr. Viktor Cupşa.
„Bilder
aus
Rumänien".
Cu
A. Bassarabescu ;—Dlnsa (schiţă; ; N. lorga : la care Anglia nu s e poate expune.
Alegerea din Lăpuş a fost protestată, dar
— Istoria lui M hai Viteazul, Introducere ;
concursul
bine-voitor
al
Ligel
Culturale
a
Curia din Budapesta in şedinţa delà 15
C.
Alimăneştianu : — Importanţa ţinerii unul
Ianuarie a reepins petiţia de protestare, va a tuturor Românilor, din Bucureşti, dl congres internaţional al petrolului în Bacu Editor A u r e l P o p o v i c i B a r c i a n u .
Maximilean W. Schroff, publicist şi profesor, reştl ; N. lorga : — Cronică.
lidând mandatul lui Teltki.
Red. respons. I o a n Russu Ş i r i a n u .
a întreprins traducerea în nemţeşte a celor
Transport 270 cor.
Dl VasileÂdamovicI.S. Mic'ăuşalmic
1 „
, P. GivnlcBca, Soborşia
1 „
Bnma totală 272 cor.

NOUTĂŢI.

1

Asasinat înfiorător i n Cloj- Miercuri, maî frumoase din producţiunile literaturo!
15 Ianuarie, la orele antemeridisne, s'a făp noastre în poésie, proză şi dramă.
tuit un Înfiorător omor în Btrada „Unio". Doue
Din seria de 12 volume, din care
calfe de tâmplar 'şi-au Închiriat in curtea
ultimul
e reservat istorie! literatnre! române,
din dos delà casa Nr. 6 din numita stradă
a
apărut
acum primul volum, cuprinzênd
o odaie la femeea Hantz Jose fina. EI au
spuB, că odaia o Închiriază pentru candida traduceri din frumoasele nuvele ale dluï N.
In acest moment apăru capul cameri
erei Ia uşă.
„D şoară Marta, te pofteşte D na !
Marta tresări de odată şi îşi şterse
repede lacrimile; nu voia să vadă cineva
că ea a plîns. D na consilierului de comerţ
tocmai lş! terminase tealeta, când intră
Marta. Surprinsă se opri pe prag — de multe
ori iş! admirase mătuşa, insă aşa frumoasă
ca astă-seară, n'o vëzuse nici odată.
,Ah, mătuşe*, zise ea înroşindu se de
sfială, „lasă mö să te Îmbrăţişez numai
odată !"
Dar mătuşe-sa tocmai atunci se pri
vea în oglindă şi nu auzise vorbele fetiţei.
Şi de oare-ce nu іё рппве nimic, Marta
crezu că: „cine tace, consimte.' Se repezi
dec', deodată asupra ei, şi agăttndu i se de
gât II acoperii obrajii cu sărutări.
.Dar Martat" strigă mătuşa, impinându-o cu asprime, 'mi al sgtrcit dantelele
ela haină 1 Ştii că eşti sălbatică ca un
băiat?! Acum ce Bă fac, cum să mő duc
aşa? Când vel înveţa odată manieră?'
Marta ве înr şi ca focul.
„Voiam să tă sărut*, gângavi ea, pe
eând mătuşa, tteeăjită sună după camerieră,
şi la sgomotul acesta apăra şiumhtul.
„Nu pot să merg într'un asemenea
hal", strigă nevestăsa Intimpinându'J, „uite
ce mi a făcut fata!"
Consilierul de comerţ se necăji ren,
căci haina era comandată delà Paris şi
costase mulf. înfuriat cum era, apucă pe
fetiţa tremurîndă de braţ ş'o împinse pe
nşe afară.

S

„De altădată să te porţi mal c u r a 
se — cade", îl strigă el, „azl e ziua de Cră
ciun, de aceea nu vel căpăta altă pedeapsa"
„Azi e Crăciun", murmură Marta, când
se vëzu earăşl singură ia odaia el, şi tacepu
să plângă din nou.
„Oare unchiu şi mătuşa, mal sunt
supăraţi pe mine? Ah nu, nu cred, s'au
dus la festivitate, şi până mâne vor uita.
— Unchiu e de multe ori aspru, şi ezlera
şi mătuşa, insă le trece curtnd, ş'apol ear
sunt bun! faţă de mine, şi câte daruri am
primit din partea lor!'
Marte! ti veni ta minte să se dacă in
odaia eu darurite să le mat vază incă odată,
îşi duse dar lampa şi începu ва la admire
din nou. Haina frumoasă ce o căpătase,
garnitura de blană, drăgălaşa păpuşe, şi
alte lucruri frumoase ; şi totuşi nu se putea
bucura din toată inima. — Se tot gândea
că ce trist e să petreacă preseara Crăciu
nului sşa de singură.
„Ah, de arfirămas mătuşa azi acasă,
căci o am aşa de dragă 1 — Dar ea nu më
iubeşte — hotârît că nu", se gândea miti
tica. „Ea nu mö sărută nici odată — fie
care mamă îşi sărută copilul — se înţelege,
ea e mătuşa mea. — Mama mö sărută tot
deauna, dar ea mö şi avea dragă!" — „Decând nu m'am mal gândit la buna mea
mamă", Martei II zăcea ca o povoară pe
inimă, „Insă ш avut eu timp pentru acea
sta? Dimineaţa abea më îmbrac şidrjmez
vine profesorul — şi după o oră trebaie să
mö duc cu Mademoiseelle la preumblare şi
Hă învoţ franţuzeşte.

•

„Noua Revistă Română*. Nr. 47 din
Inserţiunî şi reclame.
1 Ianuarie 1902, Voi. 5 are sumarul : C.
Radulescu Motru: Doctrina conservatoare,
I. — Paul Grecianu: Crisa actuală şicrisa
viitoare. — Ovid Densaşianu: Câteva la
în cancelaria advocaţială a diul
muriri „patrioţilor* delà Ligă. — C. T.
Teodoresíu Bozia : Vieaţa universitară : Dr, Vasilie Fodor din Abrud poate fl
primit în condiţii favorabile un tinër
„Venim acasă, prânzim, ş'apol trebue să român
exersez la pian şi să 'ml fac lecţiile. Numa!
seara mal am puţin timp să më joc, sau să
cetess istorioare—apoi Dumineca ? Ah, dacă
îatr'adevër 'ml iubaam mama aveam tot ori scriitor bine iniţiat In afaceri de
еэз і - з
d'auna puţin timp să më gândesc la ea. cancelarie advocaţială.
Mama avea cu mult mal mult lucru, şi tot
se gândaa in fiecare zi la mine — sunt
TU a tinër
sigură că ş'acum se gândeşte Ia mine —
şi plânge fiind-că e singară şi părăsită — candidat de advocat român
şi eu — încă aunt singură !" Şi ca să-'şl poate fl primit la moment in cancelaria diul
Blunge gândurile, înec pa să se preumble
advocat Dr. Sever Ispravnic din Arad. Do
prin toate odăile, az! nu voia săfietristă. ritorii să se adreseze direct (Jozsef-foContempla tablourile, lősfoia într'un album, herezg ut).
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vorbi câtva timp cu papagalul, numai s ă ' ş l
alunge urituî. Atunci auzi prin uşa intre
desthisă vocea camerierei care zicea: „8ërHotel „VAS"
manul copil !"
Marta presimţi că despre ea era vorba. cafenea, r e s t a u r a n t şi b e r ă r i e .
Se poate ca сіпѳ-va să aibi toate cele de
Loeul de Întâlnire al inteligenţe! române
lipsă şi incă cu prisosinţă, şi tot săfieun din loc şi din provincie, unde se găsesc cu
copil sărac?! Şi Încă compătimit de ser preţul cel mai avantagios mâncări de casă,
vitori şi pentru-ce „sărac"?
vin escelent şi bere Dreher. Un prânz de
Sigur că el vor fi observat, ceea-ce 3 piese 1 coroană.
ea in«aşl nu voia să recunoască — că se
Oaspeţilor delà hotel le stă la disposimţea incă tot străină Ce puţin preţ a siţie, pentru orice tren care soseşte sau
pus ea până acum pe iubirea de mamă ! pleacă, omnibus sau trăsură.
Numai acum înţelegea, valoarea ei. „Ah,
Preţul camerelor este, delà 1 cor.
de aşi mal putea vedea incă odată pe mama, 60fll.In sus.
ce multm'ar bucura! Şi dacă aşi cerceta-o
Curăţenie exemplară, pe lângă asigu
acum ? Nimeni n'ar observa lipsa mea, căci rarea unui serviciu ireproşabil.
pâuă s'ar incuia poarta, eu m'aşl reîntoarce",
Roagă preţ'osul sprig'm.
şopti Marta şi se furişă in odaia el. îmbracă
685 3—
Cu deosebită stimă
iute paltonul, tşi puse un şal pe cap şi co
borî cu precauţiune scările.
(Va arma).
Vöduva Duffner József.

CANDIDAT DE ADVOCAT

„TR.HUXA POPORULUI"

4

INSTITUT

I>E E C O N O M I I

C
P. T . acţionari delà » SENTINELA

a

Nr. 4

ÎŞI ОІ5ЕІУІТ, OA. S O C I E T A T E g>E A P Ţ I I .

o

n

v

o

c

a

r

e

.

«, institut de economii şi credit, ca societate pe acţiî, se invită prin aceasta, conform §-lui 15 din statute, U

V l - a a d u n a r e

g e n e r a l ă

o r d i n a r ă

ce se v a ţine în 30 Ianuarie
1902 ia 12 ore a. m. în localul institutului din Satul-nou (Réva-Ujfalu). In cas, când numërul acţiilor depuse la
cassa şi numërul acţionarilor nu va fi suficinent pentru concluse valide, adunarea se ţine în 7 Februarie
1902 la acelaşi loc şi oră, conform §-lui
22 din statute.

Ordinea z i l e i .
5. împărţirea profitului curat şi fixarea dividende!.
6. Aprobarea regulamentului intern.
7. Alegerea a doui membri în direcţiune, eventual şi alegerea unul
membru în comitetul de supraveghiere.
8. Stabilirea marcelor de présenta pentru şedinţele censurătoare ale
direcţiune!.

1. Deschiderea adunării, denumirea unui sau a doui notari, doui
verificatori ai protocolului şi a doui scrutinători.
2. Raportul direcţiunei şi al comitetului de supraveghiere.
3. Stabilirea şi aprobarea bilanţului pe anul 1901.
4. Absolutoriul direcţiunei şi a comitetului de supraveghiere.
Satul-nou

Direcţiune».

(Réva-Ujfalu), în 12 Ianuarie 1902.

NB. L a adunarea generală pot participa numai acei acţionari, cari cel mult pană în 29 Ianuarie 1902 la 6 ore seara 'şi-au depus acţiile
nipotenţiile pe lângă revers la cassa societăţii.

Contul Bilanţului

A c t i v a

Pasiva

Coronno fll

Cassa în numërariu . . .
Efecte proprii
Escompt
Inprumuturi hipotecare . .
Avansuri pe marfă . . .
Avansuri pe efecte (Lomb.)
Mobiliariul . . . . Cor.
io o amortisare
Casa proprie Nr. 814.
"
Diverse cont debitoare Cor.
Interese restante . .
n

Coroane

10.866
3.980
406.145
37-333
37.240
2 278

1363.06

i .226
4.800

0

9°3-59
1035 23

1.938 82

Capital de acţiî: 800 acţiî à Cor. 100
Fond de réserva . . Cor. 21.461.42
Fond de réserva spe
cial p. e. p. . . . Cor.
5-551 —
Fond de pensiune . „
3.000.—
Fond cultural iilantrop. „
300.—
Depuneri spre fructificare
Reescompt
Deposite de cassă
Interese transitoare anticipate
. . .
Dividendă neridicată
Diverse conturi creditoare
Profit transp. din 1900 Cor.
226.43
Prolit net 1901 . .
„
22.469.70

505.809 61

0

л

30.312
251.562
110.000
2.624 61
8.059 02
42
5t3 26
22.696 1З

Coroane

Profit transpus din 1900
Interese :
de escompt . . . Cor.44.29761
hipotecare . . . „
de lombard . . .
„
245.76
de cont-curent . .
295-94
după avansuri pe
741.16
marfă
„
profit delà vênzarea
realităţilor
Diverse venituri (efecte etc.)

226

t

3.43° 27

1-524 23

48.772 18
156 08
1.404 28

4.388 10

72 40
,36 3
6

22.090113
1
50.558197

50-558 97

Pentru contabilitate :
T. I. Marcum.
p.,

Satul-nou, 3I Decemvrie 190t.
P. Stoica
m. p . ,
director executiv.
I. Negoe m. p.

18.31 i 48

80.000

Profit

1 Coroane fll.

Interese :
1
după depuneri . Cor. 12.099.17 1
după reescompt .
„
6.212.31 j
Contribuţia :
I.882.O7
directă . . . . Cor.
549-72
comunală . . . „
ю'У după interese
998.48
de depuneri
. Cor.
Spese :
spese de birou (lemne,
lumină etc.) . . Cor. I. I 79.62
344 1'
porto postai
. .
.,
Salariu şi relut
de cortel
Competinţe de timbru :
22.04
după salariu . . Cor.
10.0G
după tantiemă
.
„
20 80
după dividendă .
,,
după mandate de
19.50
plătire
. , . Cor.
io°/„ amortisare din moh liar . .
226.43
Profit trans. din 1900 Cor.
22.469.70
Profit net din (901 „

fll

505.809,61

Contul profitului şi perdorilor

Pepderî

şi ple-

contabil.

JP. Ttsu m p.

Damian

Popescu

m. p.

D i r e c ţ i u n e a :
G. Ortopan m. p.

Js. Gaşpar

m p.

I>r. A. Bireeseu

m. p.

8t. Negru m p .

Subsemnatul comitet a m examinat conturile présente şi le-am aflat în deplină ordine.
S a t u l - n o u , 13 Ianuarie 1902.
J.

Gaşpar m. p.,
preşedinte.

Teodr JPetrişioru

m. p.

C o m i t e t u l de s u p r a v e g h i e r e :
Petru Negru m. p.

Adam

Magiaru

m. p.

Ioan JSoşu m. p .

R a p o r t u l c o m i t e t u l u i de s u p r a v e g h i e r e c ă t r â a d u n a r e a g e n e r a l ă .
Onorată adunare generală!
Revisuind registrele, bilanţul şi contul profitului şi al perderilor, conform §-1ш 56 din statute, le-am aflat în cea mai bună ordine; asemenea con
trolând şi administrarea în decursul anului, şi examinând raportul şi propunerile direcţiunei în privinţa împărţire! profitului curat, suntem d e acord cu
acelea pe lângă modificarea, ca cuponul pe anul 19O1 să se rescumpere cu 7 % dividendă. In fine propunem a se da direcţiunei şi comitetului de supra
veghiere absolutoriul.
S a t u l - n o u , I3 ianuarie 1902.
Comitetul
de
supraveghiere
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Tipografia ^Tribuna Poporului" Aurel Popovioiu Barcianu.

