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I Cine se „acomodează"?

Atât abonamentele, cât ţi
inserţiunile sunt a se pluti
înainte în Arad.
SorlBori nefrancate na se

care sâ lămurească situaţia şi să spună
obştei române : uite, asta-I calea cea
buaă l
Nu, ci consecuent trecutului seu,
s'a mărginit sa critice ce scriu şi fac
alţii.
Şi cei puţin dacă s'ar margini
numai la atâta.
Dar nu, d-sa merge mal departe :
face proces de intenţiune. Arunca bă
nuieli, insinua cu reutate, acuză In
chip pervers.
Aşa a fâcut şi zilele acestea.
Pe noi şi pe gruparea tinerilor
delà Oreştie n i a presentat ca pe cel
mal slabi români, capabili sä jertfim
causa pentru a ne — căpătui.
O lume întreagă vede ce luptă
am desfăşurat noi în aceste părţi, în
săşi presa maghiara recunoaşte câ
numai în congregaţia delà Arad şi
Caraş-Severin, Românii le dau de furcă
heghemonilor.furnal proprietarul gaze
tei braşovene nu vede, nu aude când
o vorba de v r e u n merit pentru alţii,
dar nu e calomnie destul de grava
pe care să n'o arunce când vorba-I
sâ înegrească, să inventeze şi insinue
pe socoteala noastră.
De c e ?
Fiind-că-I rëu, n'are In suflet nici
un pic de iubire frăţească, ci o guşă
mare de venin. D'aceea ajunge apoi
să se certe şi cu cea mal elemen
tară logică, patima-I întunecă adică
dâra de judecata ce mal a r e . . .

f
La 28 Noemvrie 1894 adunarea
[naţională convocată şi ţinută la Sibiiu
л'л fost altceva, deeât conferenţă na
ţională. Ear adunarea aceasta a fost
іргерэгліЬ de amicii noştri. Consfâtuirile intime ce au procedat această
adunare s'au ţinut doar tn Arad, ia
iei дпаі iubit amic al nostru, ear ra
portor In adunare a fost dl Russu
Şirianu, atunci prim-redactor al „Tri
bünéi" ear azi al «Tribunei Poporului".
Congresul naţionalităţilor eară şl de
Dine a fost aranjat? De cel mal in
timi şi mal devotaţi amici al grupării
. noastre.
Şi unde s'au adunat, pentru ul
tima oară, fruntaşii vieţii noastre pu
blice, dacă nu la Arad, In Decemvre
1897, să protesteze solemn contra or
donanţelor prin cari guvernul maghiar
pune cătuşi funcţionării partidului no
stru naţional?
Fost-au aceste trei acţiuni poli
tice ale noastre acomodare pe lângă
ordonanţele HieroDymi ori o părăsire
a programului naţional?
Desigur ca nu.
Trebue deci ori o crasă necu
noaştere a lucrurilor, ori o patimă
josnică, — altceva nu poate îndemna
pe nimeni la formularea acuzei că
noi, gruparea delà Arad, propagăm
politica de acomodare plăcută guvernu
lui maghiar, că suntem, prin urmare,
un fel de romănl-maghiari.
Confraţii delà OrOştie în ultimul
Bar dacă ar avea cine-va dreptul
Să ne dăscălească, apoi cel din urmă lor nurner i-au respuns însă la acuza
care să şl ia această îndrăzneală ar nedreaptă cu acomodarea. Desigur,
trebui sâ fio proprietarul ziarului ro aşa-e : se acomodează pol tic ei guvernu
mân delà Braşov, care de când pre lui nu cei-ce caută căi noui cari sâ ne
tinde că luptă şi el pentru drepturile scoată din situaţia grea creată de
naţionale, a arătat o singură dibăcie : ordonanţele lui Hieronymi, oi neputin
su ocolească procuratura, scriind aşa fel, cioşii cari stau locului, aşteptând ca
câ nici Vaţul nici Seghedinul nu se guvernul să revoace ordonanţele.
pot mândri că l'au avut oespe, pe
N'avem nici noi nevoie să rëscând amicii noştri s'au arătat tari şi puudem pe tonul folosit de „vetera
neînfricaţi chiar pe banca curţii cu nul organ" (cum îl numeşte „Un ade
juraţi...
rent" care s'a năpustit şi el asupra
Şi întrebăm: oaro la 1892, când noastră după-ce dl proprietar şi-a
s'a pornit marea acţiune memoran- epuisat invectivele), ci să stăruim şi
distâ, cine a căutat să pună beţe în mai tare pentru adunarea la un loc
roate ? Cine a scris seria de articole, a tuturor elementelor viguro&se cari
pe care presa maghiara le reprodu s'au convins că zadarnic am aştepta,
cea cu atâta plăcere pentru a demon guvernul n'are să retragă ordonanţele,
stra câ Românii nu-s solidari, deşi du prin urmare noi să nu ne acomodăm
cerea Memorandului se hotârîse una lor, ci sa căutăm noul mijloace spre
nim In conferenţă naţională ? 1. . . Ia a da expresie vieţii noastre de partid.
conferenţă naţională din vara anului
Că proprietarul gazetei din Bra
1893 cine venise bă dea vot de blam şov nu vrea ci e f u r i o s ? ! . . Dragă
comitetului naţional contra căruia gu Doamne, dar ce a vrut el şi ce a
vernul pornise şi el proces ? Cine a aprobat de când Iu virtutea unei mo
luat atitudine şi a spart solidaritatea şteniri — numai aşa ! — s'a pomenit
când la 28 Noemvrie 1894 întreaga „ luptător* ? Bl la toate este contra
suflare românească protesta contra şi e mult prea bëtrân acum decât sä
arestării comitetului naţional şi se se mal îndrepte. Noroc că obştea
aproba acţiunea pornită de comitetul româna n'a ţinut nicl-odata cont de
ajuns In temniţa?
scrisele salo. Nu ne vom speria deci
Nu proprietarul ziarului român nici noi, fiind obicinuiţi cu înjurătu
rile Iul, ci pe gând am sta numai
dis Braşov?
când ne-ar lăuda.
Ba da.
Noi am fâcut tot ce datoria na
Şi care este dramul de acţiune
oe el a depus Intru a protesta ori a ţională ni-a îndemnat să facem pentru
dovedi câ nu se acomodează ordonan a nu lega vieaţa partidului naţional
de nişte ordonanţe ministeriale. Ear
ţelor Iul Hieronymi?
cel
cari împiedeca lupta noastră, nu
Pâcut-a apoi, cât negru sub un
ghie, pentru congresul naţionalităţibr ? pot sa fie decât roi ori bătuţi la cap.
Sau poate şi una şi alta.
Nu.
Şi d'atuncl şi până azi venit-a
cu vre-o ideie, numai cu una, prin

Logică patriotico-şovinistă. Re
marcend articolul nostru cum să răspun
dem ia propunerea lui Pichler de a se
desfiinţa legea de naţionalităţi, artico'. în
care pledam pen'ru o intensivă
acţiune
în tovărăşie cu naţionalităţile, „Magyar
Sző* zid că tocmai această îndrăsneală
a noastră trebue să îndemne guvernul
să desfiinţeze legea de naţionalitaţ. S'ar
pune astfel capăt „uneltirilor perverse".
Cum aşa? Dacă s'ar desfiinţa acea
lege, fi-vom atunci de azi până mâne —
Unguri? N'am stărui oare încă ţi cu
mai multă putere in dragostea noastră
pentru tot ce este naţional ? Şi drepturile
cetăţeneşti ni se pot ele confisca?

primait

Din ReichsratL
Şedinţa delà 18

Februarie.

Erl Reiehsrathul a avut o şedinţă
furtunoasă. Deputatul socialist Ellen
bogen, oare s'a reîntors delà Triest, a
adus In discuţie selbăticiile comise In
acest oraş, tnvinuind pentru sângele
versat guvernul şi criticând vehement
purtarea oştirel. Bl a adus In Reich
srath şi o pălărie găurită de gloanţele
puştilor militare, pălărie cu sânge în
chegat şi creerii din capul unui grevist
împuşcat. Când a arătat-o, a produs
sensaţie.
„Eiită trofeul locoţiitorulul guvernial conte Goess," a strigat depu
tatul socialist. Ear adresându-se pri
mului ministru, a zis : „Die Körb er,
griji, cä toate acestea pot să-ţi coste
— situaţia".
In rëspunsul sëu Kőrber a арго- '
bat atitudinea autorităţilor şi a spus
că faţă cu uneltirile anarchiste şi so
cialiste nu se puté procède altfel.

Cu doue feţe „Magyar Nemzet" acuyâ
pe poporali, că fac o politică de duplicitate,
sau cu doué feţe, şi anume, altfel vorbesc
m sus, complimentând „camarila" şi altfel
în jos, agitând poporul contra
liberalilor'.
Sub acelaşi titlu , Alkotmány" rëspunzênd
ziarului guvernamental, că actualul regim a
compromis demnitatea Ungariei faţă cu Au
stria, când a provocat ca archiducele Fran
cise Ferdinand să nu aibă nici un ungur
cu sine, în tălătoria sala Petersburg ; aceasta
în sus. Ear în jos : primul-ministru
Széll
Şedinţa delà 15 Februarie.
„n'a auzit" insultele lui Komjáthy la adresa
Dl N. N. Ionescu-Brăilă, avônd
Coroanei, şi ce e mai mult, îi zice numitu
lui kossuthist : iubitul meu amic", — expre cuvîntul, glorifică partidul liberal, pentrn-că
sie pe care a folosit-o, dar din notele steno- a avut menirea să recucerească creditul
pierdut al ţerel şi afirmă că ţeara întreagă
grafiçe a şters-o

Din Camera României.

DIN DIETĂ.
— Şedinţa delà 18 Februarie. —
După-ce v o î beste poporalul Da
rányi Ferencz şi guvernamentalul
Molecz Dani, urmează Beöthy Akos
acest veteran parlamentarian şi ire
ductibil vrăjmaş al guvernului. El
ţine o filipică straşnică la adresa lui
Széll, insistând pe larg îndeosebi asu
pra faptului câ a colaborat la falsi
ficarea constituţionalismului In Unga
ria. In statul nostru, zice Beöthy,
constituţionalismul şi parlamentari
smul e o ficţiune, aici partidele nu
se mal alternează la putere, ci opoeiţia este condamnata la veclnică
oposiţie ear partidul guvernamental
uu se mal epuisează în a furnisa gu
verne. Asta-I o stare nesănătoasă,
care şi până acum a adus imense
rele ; dar mal ales de aci încolo se
vor vedea efectele desastroase.
Atacă apoi şi ridiculises ză fusiunea petrecuta cu ooasia venirii la
guvern a lui Széll şi revenind la
chestia căletoriel archiducelul Fran
ciso Ferdinand, Invinueşte pe Széll că
a Împiedecat mergerea contelui Zichy
şi cä n'a putut obţine ca cel puţin să
fi însoţit alt Ungur pe archiduce în
căletoria sa la Petersburg. Zice ca
în ţerile cu adevërat parlamentare,
ca In Anglia de pildă, asemenea lucru
nu se poate petrece, acolo nu se aplică
aşa de strlns esclusivismul de partid,
ci fruntaşii oposiţiel sunt nu odată
însărcinaţi sa represinte ţeara. Ear
contele Zichy desigur era capabil să
represinte cu demnitate pe Unguri
Nu primeşte proiectul de bud
get, căci n'are nici o încredere In
guvern.
f

datoreşte tribut de recunoştinţă ageraUűж
priceputului şef al partidalul liberal (aplause).
Continuând, oratorul cere să se ia măsuri
ca alţi anî nenorociţi ca cel delà 1900
84 nu ne mal găsească in situaţie ca acea
pe care nu ne închipuiam că s'ar fi putut
remedia ; în primul rend, susţine dl Ionescu,
se pot înfiinţa imposite noul, căcî materia
iruposabilă încă nu este sleită In ţeara ro
mânească.
Dl George Diamandi analiseazâ bud
getul de sub regimul conservator şi afirmă
ca, în 4 anî, conservatorii au lăsat deficite
da 89 milioane, pe când liberalii, numai
îu 3 ani, au ţtiut să îndrepteze astfel
finanţele, încât budgetul să presinte un
exredi-nt de 9 milioane. Yorbind despre
capitalurile streine, dl Diamandi provoacă
pe d; Carp să se explice In ce chip pot
fi ele utilisabile pentru-ca să pună în valoare
mijloacele noastre de producţiune.
Vorbind despre impositul pe venit,
susţinnt de dl Carp, dl Diamandi afirmă
că acest impozit nu e de origină conser
vatoare, ci că a figurat de mult în pro
gramul socialiştilor noştri şi fusese Inat
dintre revendicaţiunile socialiştilor occiden
tali Oratorul termină rugând рѳ conservatori
să lase Ia o parte enunciaţiile de principii
şi sä preeiseze reformele financiare ce
urmăresc, pentru-ca să se poată discuta
valoarea practică a acelor reforme.
Dl Petre Carp spune că e nedreaptă
acuzaţia adusă partidelor noastre că ar fi
risipit 1 miliard şi jumôtate de fiancï din
datoria Statului, căci, zice dl Carp, dacă
s'ar cerceta datele precise, s'ar vedea de
sluşit că din această datorie publică nu
s'a risipit decât cei mult 8 la sulă. Numai
cu resursele noastre budgetare, urmează
oratorul, nici odată nu b'ar fi putut face
faţă multiplelor nevoi ale Statului nostru
şi nici odată ţeara asta n'ar fi putut ajunge
la desvoltarea la care este ajunsă azi.
Continuând, d-nu Carp recunoaşte că situ
aţia este grea, pentru-că noi am mers prea
repede şi me:gênd astfel am fâcut greşeli

7/20 Februarie 1902

2

Nr. 25

a Statului român ; ear, în legătură cu acea- pariţia din Arad şi probabila petrecere în
sti, art. 7 din Constituţie garantează teri Pesta în aceste doue zile, a părintelui ar
chimandrit şi între apariţia în „Egyetértés"
toriul românesc de primejdii (aplause).
a unui nou comunicat, în care cu toată
desminţirea dată de fiscul consistorial, nu
mitul organ afirmă din nou că „episcopul
„Nexul causal".
Goldiş sufere de o primejdioasa boală
Confraţii noştri delà Sibiiu caută să de nervi".
stabilească „nex causal" între petrecerea
Şi când ştim că a lipsit des delà mă
părintelui vicar Mangra pe la Budapesta năstire şi de câte ori a lipsit, era dus la
şi între „boala părintelui episcop Goldiş". . . Budapesta, oare nu tot de atâtea oii pu
O insinuare această, desigur, ca şi team să căutăm nex causal între petrece
când vicarul Mangra şi-ar prepara calea rea sa prin capitală şi desele comunicate
în vederea deschiderii moştenirii scaunului ce apăreau în foile maghiare despre afa
episcopesc din Arad. E cel puţin o necerile diecoseï Aradului, comunicate in cari
cuviinţă însi o astfel de insinuare. Şi ceipărintele episcop era întotdeauna rëu cer
din urmă carî au dreptul să apere moşte tat şi numai o singură dată lăudat : când
nirea actualului episcop al Aradului, sunt a Iă3i:t pe dl Hamsea să-i ţiuă locul?!..
fraţii delà Sibiiu. CâcI doar'ti propuseră
CÏ cari fac adevërat esces de zel
йис/г-uirea noastră stände pede şi arun voind să promoveze interesele d-luî archi
caseră cele mal colosale invective asupra mandrit Hamsea, să nu mai caute deci
majorităţii Sinodului pentru alegerea de nex causul unde nu există, ci să ştie,
episcop din 1899.
că nici dl Mangra nici noi nu umblăm cu
Dar, să trecem 'nainte, căci nu voim tertipuri, ci cu vizirul deschis şi prin lupta
să începem discuţie asupra unor lucruri noastră pe teren bisericesc nu urmărim
asupra câroia şi aşa s'a urmat adevărată do cât un singur lucru : binele obştesc, în
orgie de vorbă.
tărirea bisericii drept-măritoare a resărituSe impune însă întrebai ea: dacă lul. Ear dovadă am dat că ştim să luptăm
atât de tare se interesează confraţii noştri zdravăn. Şi după cum au ne am speriat
de tot ce se întâmplă, dacă atât de mult de balaurii Meţianu, Mocsonyi, Gali şi Baii munceşte căutarea nexului causal, cum beş, aşa nu ne face grij e svîrcolirea ce
se face, câ despre desele visite pela Pesta lor carî socot câ ne vor slăbi prin intrigi
ale d-luî archimandrit Hamsea u'au suflat ordinare.
nici odată un singur cuvinţel?
Noi ştim câ s'a mers cu infamia
6 milioane".
In treacăt, dl Sturdza spune că au
până
acolo, încât adversarii aradani de ai
Rëspunzênd d-luï Diamandi, dl Carp fost momente aşa de grave pentru creditul
Din Torontal.
părintelui
Mangra au căutat nex causal
spune că nu 'şi a précisât reformele finan ţârei, în cât cuvêntul unui particular delà
Adunare eomitatensă sgomotoasă a fost
ciare sprijinindu-le cu date, fiind-că parla noi a câştigat ceea-ce n'a putut câştiga în chiar şi între petrecerea în capitală a d-luï
alaltăerî îa reşedinţa Torontalulaî. S'a discu
vicar
şi
între
insanităţile
apărute
în
„Egyet
mentul cu care a guvernat d-sa nu 1-a în tregul guvern al ţărei (aplauze). „Acum,
tat adică asupra adresei din calo afară
găduit să-şi discute propuneiile (rîsete). continuă dl Sturdza, trebuie să mai mer értés*... deşi noi avem manuscrisul dove aspră ce minietral de interne Széii а trimis
Continuând, dl Carp afirmă că nn putem gem doi ani cu budgetul de economii cu ditor că despre afacerile aradane la nula comitat, eritieêad administraţia şi ordo
merge mai departe cu regimul actual al care am început şi creditul ţârei va fi re mita foaie scrie un favorit al neamurilor, nând CÍ; a mal severă cercetare tuaontrft pă
economiilor, căci este absolut imposibil să mediat nu numai în privinţa situaţiei eco dupá cum şi P. S. Sa Episcopul I. Goldiş cătoşilor. Şedinţa a fost preaidiată de vicişpaaul Delimanics. Pratonobrul a propus
se mănţie armata noastră la un nivel con • nomice, ci mai ales sub raportul moral că a vëzut dovada materiala asupra persoane îndată o adresă, drppt rëspuus Ia ordinavenabil, când are lipsă de echipament, am avut puterea să facem o operaţiune lor cari au pornit în presa maghiară cam ţmnea ministrului, auresă tn care după ce
de muniţiuni şi de efective, lipsuri netă- atât de dureroasă pentru noi, resemnân- pania violentă contra Sa.
se spună că da, se vor face еэіе ma! minuţionea
cercetări; spre care scop se va
Noi nu mai trebue să căutăm deci
du-ne cu toţii după frumoasa pildă dată de
»aduibile.
*!ege
o
comisie.
După ce se va termina
nexul causal, noi avem atâtea dovezi de
Dl Carp termină spunênd că este nece însuşi şeful statului nostru (aplauze).
î: să »nehcîa, comitatul va adresa un me
sitate absolută să se creieze impozit pen
Vorbind daspre siguranţa reclamată spre colaborarea adversarilor noştri la moriu informativ guvernului. Membrul mu
tru încă 10—12 milioane, căci fără noi pentru capitalurile streine, dl Sturdza de foile maghiare şi dacă am vrea să urmăm nicipal Hadfy, privitor la acuze.l9 ministru
resurse nu putem pretinde a ne fi datclară că este urgent să ne îngrigim de pilda ce ne dau confraţii delà Sibiiu şi lui, observa că ceie mai multe din capetele
вѳаша de nevoile statului român. Intre siguranţa capitalului cel fundamental al Braşov, am căuta să combinăm şi noi multe ds acasaţie sunt fapte săvirşite cu apr be
rea guvernului; assfel contractarea unei
aceste nevoi, zice dl Carp, figurează şi ca ţerel care este munca ţăranului român de toate, căci uite, nu mai daparte de cât datorii de 13 miiioane şi dările suplimen
pitalurile streine, fără de cari nu se poate (aplause). Vorbind аѳьргѳ elementele de eri şi azi, pe când episcopul vaficrezut că tare. Marhovics cere că deoare-ee se desbat
desvolta în ţeară o puternică iniţiativă in ordine din ţeara noastră, dl Sturdza pove loco-ţiitorul sëu asudă din greu ia resol- chestii în cari funcţionarii sunt interesaţi,
dividuală, capitaluri cari trebuiau să aibă steşte că ieri s'a înţeles mai bine cu de varea multor agende, Prea Cuviosul se fă aceştia să părăsească sala. Protofiseul Posiguranţă absolută că, odată venite la noi, legaţia meseriaşilor de cât cu dl general cuse camfor: dispămse din Arad şi nu-î roszkiy observă însă că întreg comitatul
de cât explicabil să fie în drumul ce i-a este acusat, df?ei atunci toţi membrii connu vor û şicanate de Statul nostru. „Sunt Lahovari in Senat (aplause).
gregaţiunei ar trebui Bă părăsească sala.
nevoi, închee dl Carp, a căror neîndesuDl Sturdza termină făgăduind protec- netezit Sâmbătă în Budapesta protectorul
Dániel László propune o adresă celare poate primejdui însăşi existenţa Sta ţiune serioasă muncei oneste, căci numai sëu arădan.
iêad comisar guvernial.
tului român şi ori-ce operaţie în această din roadele ei economisite va eşi îndrep
Ba am puté să facem o apropiere şi
„ 4st* î*rfl«ă ne dăm certificat de panprivinţă este faptă rea".
tarea cea temeinică a situaţiei financiare mai strînsă căutând nex causal între dia- pirtat«", striga un raembaj.
0

Se suspendă şedinţa pentru 10 minut .
pe cari au le puteam vedea, din pricina
iuţelei mersului nostru ; nu trebue însă ca
La redeschiderea şedinţei, ia cuvê^tul
să vedem azi greşelile făcute, ci să tragem dl preşedinte al consiliului.
înveţăment din păţania trecută. Vorbind
Dl Dimitrie Sturdza, rëspunzênd la
despre meritele financiare ale partidului discursul d-luî Carp, declară că nu pretinde
liberal, d-nu Carp spune câ este eftină laude şi merite extra ordinare, ci cere nu
gloria de a echilibra un budget trecend mai s& i-se recunoască că şi a făcut da
în el disponibilităţile creeate de alţii, aşa toria în împrejurările cele grele în cari a
cum au făcut liberalii cu fondul casei de fost chiemat Ia cârma afacerilor publice.
amortizare a datoriei publice. Oratorul In privinţa risipei ce s'a făcut cu banul
reaminteşte că liberalii creiasera o enormă public, dl Sturdza aduce exemplul a 6 clă
datorie flotantă, рѳ care următorii miniştri dirî publice cari sa puteau face cu 5 mi
de finanţe »î conservatorilor n'au ştiut s'o lioane de franci, dar carî au costat tocmai
înlăture imediat, deşi unii dintre ei s'au14 milioane. Expunênd actuala situaţie fi
dat drept fenomenali financiari, cari şi azi nanciară, dl Sturdza spune că ea este în
oferă terii minunatul lor serviciu (rîsete, grijitoare, pentru-că încă avem de reme
aplause). Dl Carp susţine că uşurarea adusă diat un deficit de 18 milioane din trecut,
situaţiei noastre financiare nu este opera ceea-ce însemnează 7°/o din veniturile Sta
partidului liberal, căci ea nu s'a obţinut tului. Continuând, dl Sturdza compară
decât prin întrebuinţarea celor 44 de mili budgetul d-luî Carp cu budgetul partidului
oane de disponibilităţi ale Statului român, liberal, şi observă că budgetul d-lul Carp ar
disponibilităţi înstrêinate în parte de dl fi rëmas cu o neapărată lipsă de 11 milioane,
Carp, în parte de dl Sturdza. Conchizênd, in afară de cele 5 milioane, adaos? la
dl Carp spune că laudele ce-'şi face par venituri de către liberali. Iu privinţa dis
tidul liberal, nu vor contribui să prelun ponibilităţilor casei de amotizare, dl Sturdza
gească şederea lui la putere: dacă vor spune că bazele acelei case erau greşite
şedea, vor face-o fără ajutorul laudelor; şi nu putea fi vorba despre necesitatea ei
dacă sa vor duce, laudele nu îi vor putea atuncî când toate împrumuturile noastre se
reţine locului.
făceau subt condiţiunea amortizărei lor
„De altmintrelea, mai spune dl Carp, anuale. Vorbind despre toate celelalte disnu a fost tocmai mare deosebire dintre posiţiuni ale Statului, dl Sturdza susţine
budgetul întocmit de dl Sturdza şi budgetul că ele n'au fost înstrăinate ci numai s'au
pregătit de guvernul Carp, înainte de căderea luat oare-carl anticipaţiunî asupra venitu
lui : «nu era deosebire decât de vre-o 5 sau rilor lor.

Vioară.

CLEOPATRA.

Inima e o vioară . . .
Dorul stăpâneşte struna :
Când de dulce, când de jale
Cântă inima într'una . . .

ROMAN
de
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Mintea-I publicul ce-aşteaptă
Cea dintie tremurare
Şi — uitânduşl datorinţă
Aiurită stă in свіе . . .

Traducere de Hero.

Stăpânită ese biata
Dintre marginile sale :
Ca nebun tot Bcoate dorul
Dulce, veselă cântare . . .
Apo! vrea să mal încete . . .
Mintea-r vrea să-1 mal asculte :
Şi — resună cântec jalnic
Isvorînd la lacrimi multe.
Dar deodată — pîc! S3 rupe,
Struna delà cea vioară...
Mintea spăriată fuge :
Dorul — trebue să moară...
Nici când nu se mal formează
Strânse-'n chipul de vieaţă :
Se prefac pentru vecie

Toate trei — un sloi da gheaţă...
A r a d , 1902.
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Şi pe când vorbeam privind stelele,
ea tegenunchiase eu manile împreunate uitându-se la mine.
— Ah, zise In fine, — aşadară Venus
se poate vedea şi pe cerul de seară şi pe
cel de dimineaţă. E adevërat că ea e în
tot locul, deşi mal mult îi place noaptea.
Dar ţie nu ţi place să-ţi vorbesc In termini
latini. Bine, să vorbim dară îa limbi stră
bună a lui Chem, pe care o cunosc per
fect — însemnează ţi, sunt cea dintâiu între
Lagizi, care cunosc importanţa aceste! limbi.
Acum însă, continuă ea tn limba mea
maternă, cu accent cam streia, ceea ce fă
cea şi mal plăcută vorba el,— destul de
spre stele; căci sunt prea nestatornice şi
poate tocmai tn acest moment ţes soarte
rea ţie sau mie, sau poate la amôndol.
Nu zic aceasta fiind-că nu mi-ar plă
cea să ascult, când vorbeşti despre ele,
căci atunci dispare norul negru al gându
rilor de pe faţa ta, şi devine veselă şi ome
nească Harmaehis, eşti prea linăr pentru
această meserie serioasă. Mi-se pare că
trebue să găsesc altă ocupaţie pentru tine.

Numai odată eşti tinëf, de ce să te istoveşti
Na zisei nimic şi Cleopatra continuăcu asemenea meditaţii ? Avem vreme să ne
— iţi spun siacer, шё plictisesc terigândm, când nu vom fl capabili pentru b 1 fruntaşi! terii şi nobilimea şi romanii
fapte. Spune mî Harmaehis, ce etate al?
aceit ca gât ţapăn 1 In faţa mea se gireză
— Sunt de douăzeci şi şase de ani, ca supus*, ear tn dos iş! bat joc de mine
oh, regină, rëspunael — căci m'aai născut şi zic că sunt servitoarea triumviratului lor,
or! a imperiului, sau a republicel — după
tn prima lună a verel tn ziua a treia.
— Atunci suntem tocmai de o etate, cum roata norocului îl aduce pe unul sau
strigă Cleopatra, — căci şi e u sunt de pe celalalt deaaupra. Na se găseşte latre
două-zdcl şi şase de ani şi m'am născut tn ei nici un bărbat — sunt nişte păpuşi cara
prima lună a verel în ziua a treia a lune! I ghioase — nu sa găseşte Intre el nici un
barbat de când cu pumnalul lor laş au
Putem zice despre noi, că cel ce ne aa asasinat pe acel Cesar, pe care nu'l puteau
dat viaţă, n'au să sa reşineze de existants învinge, o lume Întreagă înarmată. Şi eu:
noastră. Căci dacă eu sunt cea mal fru trebue să mő folosesc de unul contra ceîuimoaşă femee a Egipetuîul, mi-se pare Har Mt, ca tn modul acesta să mântui cumva
raaehis, şi tu eşti cel mal frumos, mal voi Egipetul din ghiarele lor.
nic şi m»I înveţat bărbat din Egipet. Ne-am
născut ia aceeaşi zi — am fost sşadara deŞi ce e rësplata? Răsplata e că toţi
Btinaţl să Înaintăm împreună ; eu ca regină, vorbsse rëu de mina — şi ştiu bine că su
ear tu Harmaehis poate ca stâlpul principal puşii me! më urăsc! Şi cred, că deşi sunt
al tronului meu, şi să lucrăm unul spre femee, ra'ar omor! dacă ar găsi un motiv !
binele celuilalt.
Cleopatra aici se opri şi şl acoperi faţa
— Sau poate unul spra peirea celui cu mâinile. Bine şi făcea, căci vorbele el
lalt, rëapunseï privind spre cer, căci vorba më înţepau încât më cutremuram, cum stam
el dulce i'ml gene urechile şi 'mî roşia faţa lângă ea.
aşa că nu mi-ar fl plăcut să observe şi ea.
— Au parer! raie despro mine, ştiu şi
— Nu vorbi aşa Harmaehis. Şezi lângă më numesc desfrânată pe mine, care n'am
mine să povestim — nu sşa, ca regina cu d£ railat nici odată —.'numai când am iubit
sijpuaul el, ci ea prieteni. Te-al supărat la pe cel mal mare bărbat al lumei ; şi într'abanchet pe mine. nu-I aşa, că te am bat devër, din amor mi s'a aprins patima şi a
jocorit cu coroana aceea ? Ah, a fost numai ars cu'n foc sacru. Aceşti alexandrienl imo
glumă; deal şii ce lucru greu e să dom rali IndrSsnssc să se jure, că am otrăvit
neşti şi ce ceasuri obositoare petrec n'a! pe fratele meu Ptolemaeus, pe care senatul
fi supărat că am voit ва-raï gluug urîtul roman voia să mi'l impue ca bărbat ! Dar
nu e adevërat: a căpătat tifos şi a murit.
printr'o mică glumă.
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Se primeşte In urmă cu 103 voturi peţiteorl a fost examinat şi numai după
contra 64 propunerea protonotaruluî Vin- o serioasă examinare m'am das ca el de
czehidy.
martor, că n'am avut chiar atunci pe un
Frâna insinua apelată contra aceatel alt om care să meargă cu el. In biserică,
hotărlrl.
ca ocasiunea trecerel ea am ţinut predică
Iu acelaşi timp Ia Becicheree consiliul şi am fost preot fungent, de oarece ca
orăşenesc a votat adresă de mulţumită preot nou ordinat servesc la toate ocasiu
flşpanulu! demisionat Roney şi s'a cuprins nile.
în protocol „meritele ueperitoare" (?) ale
V. Cumcă pe respectivul eu Vaş )
flşpanulut demisionat. Bine că nu s'a cerut amăgit cu promisiuni şi oferindu-i distincca guvernul să Dumsaseă tot рэ — Ronsy! ţiuni e o scornitură mincinoasă, precum ѳ
minciună nrttă şi aceia, că eu a-şl fi um
blat tn „veaătoare de suflete şi aş fi în
vrăjbit aici pacea Intre fraţi ori, că şi cam
aş face ori şi ce politică or! proselitism.
Proselitismul în Beiuş.
VI. E drept Insă, cum-că pentru unii
Primim următoarele :
clevetitori şi nătântoci, pacea socială nu stă

frunte, cele doue organe naţionale din Bra
şov şi Sibiiu publică un comunicat despre
audienţa ce părintele vicar V. Mangra a
avut la M. Sa şi la primul ministru Széli
Organul braşovean scrie:

3

a căzut în mare l'a luat vapori care arma
rea pe mare balonul. Causa accidentalul este
că n'a funcţionat bine motorul, s'a ma! adăogat apoi faplu', că după ascensiune a
început să ardă tare soarele şi gazul din
.Se crede, că colindările acestea ale balon luând an voiam mal mare, a crăpat
vicarului Mangra pe la , locurile compe balonul.
*
tente" stau în strtnsă legătură ca boala
Statariu în Barcelona. Eri a înce
episcopului Goldiş, despre care medicii ar
susţine, că e serioasă şi grava, şi că Man put greva generală în Barcelona. Comunigra umblă să se recomande Ui/gurilor şi caţiunea a Încetat tn întreg oraşul. NurnëÎndeosebi g a ver nul ui*.
rul greviştilor ѳ 80 000. Camera a hotărît
Ear autorisata delà Sibiiu zice :
publicarea statariului, care s'a şi anunţat
„Corespondentul nostra din Pesta mat erî. Luni a fost deodată 72 adunări po
adaugi, că ar esisti oare-care .nex causal"
Intre boala părintelui episcop Goldiş şi co porale.
•
Mult stimate d-le Redactor!
pe bune picioare în Beiuşi. Aceştia, chiar lindarea pe la miniştri a părmtelai Mangra*
Femeia
albă
din
conac. Conacul din
Noi,
cari
ştim
eă
Sâmbătă
un
credin
din
acest
incident
an
atacat
„pe
sub
guM'
Atticolul preţuitei foi a d-voastre, sare
sub titlul „Pfoeaiitism io Bsiuş", a apărut Întâia pe dl Diamandi, după acea pe mine, cios din Arad al părintelui Hamsea şi al Bälgrad, palatul regal In vtrf cu monumen
In 11 Februarie a. c. Nr. 20 este mult mal deoare-ce fiind prea mic oraşul tn lipsa guvernului a fost prin Budapesta şi a talul scobitor de dinţi numit tarn, pe care
vetftmător şi nebasat, decât зе mo simţesc altor sensation!, îşi petrec timpul cu tnvrăj că->ftat să afle despre audienţele dluî Mangra^ stă vulturul cunoscut din emblema sârbească,
îndemnat a respunde la invectivele ca le birea fraţilor. Acestora nu I sântă nici o suntem tentaţi să credem câ ambele comuni ca o de tot modernă creaţiune architectoconţine la adresa mea. — Deoare-ce tnsft religiane, de oarece nu voesc decât a pescui cate sunt opera acestui adversar al dlui nică, a »jans la o însemnătate antică: şi
are tendinţa de a mö ponegri'cu totul îna în tulbure. Aceştia între fraţii gr.-orientall Mangra, care vëzênd că nu poate influinţa conacul nin Belgrad lş! are deja femeia albă.
E o iis.ituţiune din evul media, e stafia
intea tuturor Românilor de ori şi ce lege, şi sunt „toleranţi* Intre noi .uniţi zeloşi" sus, caută să insinue cel puţin î n j o s .
legendară
a vechilor castele, care din vreme
Că
gazeta
delà
Braşov
s'a
dat
la
acest
Fariseii
toleranţei
şi
al
românismului
şi
eu
voieşte să mö judece şi chiar aă më pe
în
vreme
apare şi na lasă eă piară vechile
joc,
nu
ne
miră.
Organul
sibiian
ar
trebui
totdeauna
Incungiur
ocasiunea
să
pertracdepsească înainte de a më asculta, tmt ţin
poveşti.
Intre
altele şi Burgul din Viena
de datorinţă sä reflectez in cele următoare : tez cu el fie la masa-albă fie la masa-verde. să fie mai cu réserva !...
dispune de aşa o femee albă, mal pe urmă
*
Dacă
Insă
articolul
susnumit
ar
fi
venit
I. Б fapt, că un tinër din a 7-a clasă
au şoptit despre ea Vienezil In era absolută,
Chestie de etichetă la Curte. „Reich pe
gimnasială din legea gr. orientală a trecut din peana unul amărlt pentru trecerea amin
când capul camarile! eraprincesa Sofia.
In sinul bisericei gr. catolice, şi la declara tită, U iert din inimă toate epitetele şi in vehr ui* din Viena publică o interesantă După cum se scrie, conasul din Belgrad a
vectiveie,
de
oare
ce
fanatismul
e
un
morb
picanterie dia cercul Curţii. Numita foaie ajuns la femeia albă la armatorul chip. In
ţiunea lut şi eu am fost martor chemat din
partea dînsului. E drept că cu ocaeiunea şi moi basul a! nu putem imputa multe, foarte în articoml sëu se ocupă da Întrebarea că 12 Februarie noaptea i au găsit Întinşi la
familia principelui Wiadisch Grätz are drep pămont fără simţiri pe cei doi militari car!
trecerel sale eu am fost care i-ara ascultat multe.
In locul meu flecare preot, de ori şi tul la titlul princiar mediat;z»t şi cu acea stăteau pază imediat la uşa dormitorului
depunerea credinţei şi 1 am cuminecat, ad
moniindu 1 Insă In o vorbire ocasionalâ, ca ce lege ar fl procedat, cum am procedat stă осазіипѳ aminteşte că archidueesa Eli păreche! regale. S'a făcut mare spaimă, au
„să aibă grije, nu cum-va să hulească, sau eu, şi pentru această procedură primesc şi aaveta, e soţia lui Windiseh Gfà4z e cea trimis după medicul curţii care ca mare
să vateme, sau să batjocorească pe aceia din sesport toată greutatea responsabilităţi?. Ra- din urmă In rac g Intre archiducese, până greutate a adus la simţire pe militari şi
tre cari a eşit, deoarece, daşi nu s de legea feritoriu la conduita mea de alta direcţiune când ргіпсіреза Hohenberg, soţia moşteni cercetând a aflat că au fost adormiţi prin
noastră, ne sunt fraţi carne din carnea aS-'ml fie ertat a më provoca la tot Bäiu torului de tron Francise Ferdinand e prima oare-car! narcotice. Militari! au mărturisit
şui care më cunoaşte Începând delà elevii Intre princese (aşa dar nu Intre archiducese) atâta că pe când el stăteau Înaintea uşel,
noastră, sânge din sângele nostru".
II. Nu ѳ drept Insă, că tn această tre mei de ori şi ce lege, până la scriitorul Prin urmare ca ocasiunea ultimului prânz deodată a apărut o femee albă care s'a
cere rigoarea d-lui N- ÏHamandi ar fl avut anonim şi fricos al articoluiu! respectiv. El familiar din Viena, cele doue princese au apropiat de ei. La oare care distanţă o urvre un rol. Precum cunosc eu pe elevii lasuşl ştie, că fără b « ă a Început să faç.ï pjans lângă olaltâ. E interesant că cu acea măria un ofiţer, el Insă n'au cutezat să gră
nostti şi pe colegul meu numit, nici o ве- o larmă oarbă, şi n'a avut alt scop decât 8£a ocasiune, archidueesa Izabella la dorinţa iască. — Femeia s'a apropiat Încet s'apol
mai înaltă a vorbit ca soţia moştenitorului a trecut repede pe lângă el. De mai mult
cundă a lut nu este şi nici nu va fi neme a spulbera frăţietatea în care trăim.
de
tron, care i-a fost odinioară damă de ei nu-'şI aduc aminte. Precum se vede atunci
Primiţi
M.
St.
Domnule
Redactor
es
ritata. Cine nu Învaţă, e vrednic de secundă.
curte.
E foarte greşită părerea, ca şi cum din re presiunea stimei mele adtncl
şi-au perdut deja présenta. Afacerea devine
*
ligiune n'ar trebui puşi In secund) nici cel
misterioasă prin Împrejurarea, că adjutan
Beiuşi, 12 Februarie 1902.
mal leneşi, daoare ce In biserică fieşts-care
Yoiagiul de nuntă al princese! Elisa- tul din oficiu a sistat ori-ce cercetare şi a
Cu stimă
beta. Se ştie că archidueesa Elisabeta cu oprit interogarea mai departe a militarilor.
membru al bisericel trebue să cunoască cre
Radu Cupariu,
soţul el principele Windisehgrätz a călă De a tunai aceşti do! militari an disparat
dinţa, agendele, drepturile şi datorinţele lui,
prof. gimnasial.
torit In Egipet. Se anunţă din Alexandria din Bîlgrad, fără urmă. In capitala Serbiei
şi fără să Înveţe cineva acestea nu poate
că părechea princiară a sosit acolo tn 10 a făcut acest cas mare sensaţie şi sa-şop-.
decâ'; să cadă.
Februarie pe vaporul „Habsburg*.
tesc câte şi mal câte aventuri despre fe
Hl. Nu e tnsă dreaptă nici aceea ca
•
meia albă a conacului.
lomnie, ca şi cum eu „aş fl folosit slăbi
ciunea duhovnicească a tinërulul pe ecopurl
Humoral lai Kitschener. Oficeril en
proselitice", deoare-ce tinëcul acela deja la
glezl au ajuns până şi de rtaul prese! en
A R A D , 19 Februarie n. 1902.
începutul anului a venit aicia cu cugetul şi
gleze. Astfel .Daily Telegraph" scrie, că
ULTIME ŞTIRI.
intenţiunea de a trece la unire, care intentn
rapoartele
ce
ei
trimiteau
lui
Kitschener
D e c e despre audienţa părintelui
Pretoria, 17 Februarie v. a. e.,
ţiune a exprimat de repeţi te ori înaintea conadesea despre bătăii! închipuite, aproape
vicar
V.
Mangra
gazeta
delà
Braşov
repro
un
detaşament
bur a atacat în apro
şcolarilor sël. Eu nu l-am provocat, nu 1 am
tntotdeauna se lăudau, povestind cum iau
Îndemnat, nu l-am vênat, cum ті-зе atribae. duce tot ce scriu ziarele maghiare, făcându-se zărit pe Buri, cum au tras cu tunul în pierea orăşelului Kliripe, 160 de caIV. Noi preoţii Insă atât cei gr, orien astfel ecoul atâtor turpitudini, ear despre tr'loşiî etc. neuitând să termine stereotip lereţl englezi. Burii au învins dupa o
tali cât şi cel greco-cstolic! în conştiinţă audienţa părintelui episcop Radu, în acelaşi „Am vëzut cam mai mulţi buri au căzut lupta crâncenă, In care â u c ă i u t din
suntem obligaţi, că dacă cine-va, fle acela nuraer, se mărgineşte să ia o simplă notiţă, din şea*..
tre Englezi 18 soldaţi morţi ear răniţi
însuşi Kitschener s'a scârbit de atâta
de ori-şi-ce lege, de bună-voie vine la noi fără nici un comentar?... De ce unnia
grav
48, Intre aceştia şi mal mulţi
neruşinare, şi ca eă le dea o lecţie cuve
şi să declară, ca vrea să treacă la legea
mumă,
ear
altuia
—
ciumă?
oficeri.
nită, drept rëapuus Ia un asemenea raport
noastră, pe unul, că şi acela să-l examinam
*
telegrafie a rëapuns: — Sper că Burii nu
ca deamënuniul, pi dacă vedem că inten
Barcelona, 19 Februarie.
Oraşul
ţiunea lui e serioasă, sâ-'l primim bucuros,
.Ellátszik a ló-lab"! Acest proverb s'au lovit tare câad au căzui din şea"...
pus în stare de asediu, este plin de
să l instruăm şi sâ-l ajutăm. Tinerul amin unguresc se potriveşte intru earacterisarea
oştire. Cu toate acestea dintre grevişti o
tit de tepeţ\te ori a venit la raine, âe re- faptului că deodată şi la acelaşi loc de
Dl N. IanovicI, directorul .Voinţei
Naţională* şi deputat Ia Camera României, parte a atacat miliţia în piaţa Matabni. Miliţia a folosit armele, împuşTot aşa spun cä am voit să asasinez pe creatoare earl gravează pe paginele de me eate ţinta de atac a ziarelor Maghiare. Şi
cênd 3 oameni, rănind grav 9 şi
eată
de
ce:
d-sa,
intr-o
convorbire
ce
arfl
sora mea Arsinoe — pe cftnd ea voia eă tal ale istoriei.
avut
la
club
ca
ministrul
de
justiţie
8toimai
uşor alţi 25 grevişti.
më asasineze pe mine ! — E un neadevër I
Harmachis 1 Să 'ml fl amic şi sfetnic
Deşi ea nu më safere, «u o iubesc ca pe amic In care aă am Încredere. Pentru-că cescu, а atras atenţia ministrului asupra
Acum e linişte în oraş.
şarlataniilor ce diferiţi agenţi fac In Roma
o soră mal mică.
aici, In curtea aceasta mare şi populată, nia ca losurile şi cu diferite hârtii de va
Numărul greviştilor se urcă la
Da, toţi gândesc röu de mine şi fără sunt mal stingheră decât or! şi cine altul... oare ungureşti. Ministrul, la rôndul sëu, a 80.000.
motiv ; Încă şi tu al păreri rele Harmachis 1
In tine am Insă Încredere. Vëd cre sous că va vorbi cu dl Sturdza, ministrul de
Kroonstadt, 18 Februarie.
Opera
Ah, Harmachis, Înainte de a më condamna dinţă In ochi! tel şi vreau să te Înalt... Nu finanţe, ca astfel să se ia mësur! ca acei
gândeşte te ce e invidia 1 — acea boală mită pot să mal suport singurătatea asta sufl- agent! să fle opriţi a mal exploata publicul ţiunile combinate ale trupelor engleze în
a sufletului, care ca ochii tmpaiengeriiţ! a! ţeastă, ci 'ml trebue cine-va cu! să pot credul. Presa maghiara se teme tnsă că ga ultima hr ac\iune au prim 300 Buri,
slăbiciunel toate le vede Întoarse, care ce a më mărturisi. Am greşeli, o ştiu. Nu vernul român va folo&i acest prilegiu pen au rănit 25 şi au omorît 15 Buri.
teşte mişelie In faţa des?hisă a sincerităţii sunt lasă cu desăvlrşire nevrednică de cre ru e lovi tn hârtiile de valoare ungureşti. Intre prisonieri este şi comandantul Besi chiar pe cel mal virgin suflet 11 vede dinţa ta... Intre seminţele rele pot să fle De aici Înjurăturile ia adresa d lut IanovicI. şters, care a şi murit însă la Heilbronn,
negru 1 Gândeşte-te Harmachis, ce însem şi bane... S ane, Harmachis, vre! să-'mlfl
•
în ranele grave ce primise.
naază dacă suntem situaţi deasupra cetei amic?
Mire
sinucis.
Din
Agram
se
anunţă
de vagabonzi, cari ne urăsc penttu norocul
Şi se apropie de mine, mo atinse
şi mintea noastră ; cari ne pândesc şi aruncă uşor şi më privi ca acel ochi albaştri mi- o sinucidere care a produs mare sensaţie. Red. respons. loan Russu Şirianu.
asupra noastră săgeţile mincionel lor din raculoşl.
Sinucisul Dr. Agnesi încă mai demult s'a Editor Aurel Popovici Barcianu.
existenţa lor necunoscută, de unde n'au
, Eram Învins şi gândindu-më la noaptea ogodit cu fiica bibliotecarului universitar
aripi aă se ridice în sus, şi a căror singură
Inserţiunî şi reclame.
de
mâne, ruşinea şi durerea më sfâşia... Aotrenovicl şi în curênd era să se facă şi
dorinţă e sî ne coboare la micimea lor
Eu, amic al el, ea care aveam ascuns la nunta. Agnesi s'a dus Luni la locuinţa
josnică.
sin pumnalul... Stăteam ca uluit, dar ea
Un rigorosant în drept
Nu Înclina dec! să crezi uşor rele de crtzêid că sunt emoţionat de graţiile el, viitorului sën socru unde cu un revolver
s'a îmeuşeat. Mireasa la auzul ştirel s'a caută aplicare într'o cancelarie advospre cel mari, din faptele cărora cel mici îmi zise dulce:
caută mereu cusururi şi contra cărora pig
— E târzia... Mâne seară, când Îmi )olnăvit greu. Causa sinucidere! până acum caţiala, la oraş ori în provincie.
meii strigă Intr'una, până ce umplu lumea vel refera despre mersul stelelor, o să nu s'a putut afla.
À se adresa la administraţiei zia
ca faima despre scăderile lor. Să nu zici mal vorbim.
•
rului nostru.
nici odată: „Aşa va fl", ci să te Întreb! în
Despre Santos Doumont. Se ştie, că
Şi ml tntinse mâna spre sărutare. Eu,
totdeauna: .Oare aşaeă fle? Dar dacă nu-I
3antos
Doumont, vestitul aeronaut francez,
aşa ? Or! că n'a avut intenţia să facă astfel'? abia mal ştiind ce fac, o sărutam.
n
timpul
din urmă 8 făcut mal multe ascen
5 0 ( c i n c i z e c i ) d e a c ţ i u n i delà
In clipa următoare dispara. Ear eu
Judecă, oh Harmachis, cu blândeţe, stara ca Încremenit, privind tn el, ca anul siuni foarte reuşite. A cincea oră a p&ţit-o
nstitutul
„ T i m î ş i a n a " vond din mâna
nsă, pentru-că lângă Monaco balonul s'a
după cum, In locul meu flind, al dori sä fi! care visează.
(Va urma).
'iberă,
toate
la olaltâ ori separat.
spart şi a căzut In mare. Din fericire, cujudecat şi ta. Na uita că regina nici odată
ragiosolui măiestru şi inventator nu 'i-s'a inAdresa venzătorulul se află la
nn poate 11 considerată liberă. Ea eete nu
Ômplat nimic, pentru-că din nacela cu care administraţiunea acestei fol. roş —i
mai ascuţişul fi instrumentul acelor puteri 1
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Convocare.
Domniï acţionari aï institutului de credit şi de economii „Făgeţana", ca societate pe acţiuni In Făget, sunt prin aceasta invitaţi în sensul
§uluî 15 al statutelor Ia a

X-a adunare generală ordinară,
oare s e v a ţine în Făget, L u n i l a 17 Martie 1 9 0 2 , l a 10 o r e a. m . In localul institutului.

Obiectele puse la ordinea zilei sunt :
1. Raportul direcţiunel despre activitatea institutului şi despre resultatul gestiunii anului X .
2. Raportul comitetului de supraveghiere.
8 . Aprobarea bilanţului.
4. Decisiunea asupra împărţire! profitului curat, reálisat in anul al X-lea de gestiune.
5. Darea absolutorulul membrilor în direcţiune şi în comitetul de supraveghiere.
6. Alegerea a 2 membri In direcţiune.
7. Alegerea comitetului de supraveghiere.
712 1 - 1
8. Eventuale propuneri făcute In sensul § ului 26 din statutele societăţii.
9. Exmiterea a 2 acţionari pentru verificarea procesului verbal luat în adunarea generală.
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generală sau în persoană sau prin plenipotenţiaţl, sunt invitaţi in virtutea §-uluI 16 din
statutele societăţii a-'şl depune acţiunile D-lor cu o zi înainte la cassa societăţii.
F ă g e t , la 13 Februarie 1902.

Direcţiunea.

Contul Bilanţ

active
^assa in numerar
Realităţile institutului . . .
Efecte publice
Acţiuni străine
Impr. pe camb. cu giranţi. .
„
„ cu acop. hip. .
„
„
hipotece . . . .
„
„
oblig, cu cavenţî .
Credite de cont curent . . .
Mobiliar după amort. de 1 0 %
Diverse conturi debitoare . .

Coroane

fii.

11.829
48.289
19.945
20.720
597.004
192.366
163.368
138.814
72.927
1.518
42.437

65
78
40
80
40
20
23
92
50
96

1,309.172

84

Pasive

Capital de acţiuni 1000 b. à 200 . Cor. 200.000.—
Fondul de réserva
„ 100.000—
„
special de réserva
. . .
,
36.711.10
de garantă
,
6.000.—
realităţilor
,
5.843.76
„
de pens. al funcţionarilor .
,
47.444.50
Depuneri spre fructificare
Cambii réescomptât^
Inter, anticip. pr. 1902
Dividende neridicate
Diverse conturi creditoare
Profit curat
" . .

Coroane

fll.

395.999
691.974
168.965
11.790
220
4.980
35 243

36
71
34
09
31
03

1,309.172

84

e

я

Contul Profitului şi Perderilor

Eşite

Coroane

Interesele pentru fondul de réserva . .
„
„ depuneri spre fructificare
,
„
cambii reeseomptate
.
Salare şi maree de présenta
Chirie, porto, tipărituri şi altele . . . .
jntribuţiune directă
de 1 0 % după int. dep. . .
Jontrib. corn. camb. corner, comp. timb. .
Dare de drum
Amortisare din mobiliar
Profit curat
я

.
.
.

5.258
39.068
14.759
11.832
6.110
7.116
3.912
2.027
572
168
35.243

.
.
.
.

Venite

fii.

12
97
17
56
53
37
64
48
72
03

Coroane

Interese :
Delà Impr. pe camb. cu giranţi .
»
m »
»
cu acop. hip.
„
,
pe h i p o t e c e . . . .
,
p e oblig, cu cav. . .
„ credite de cont curent . .
„ efecte publice
Profit deia realităţi
„
„ acţiuni străine. . .
9

Cor. 68.838.26
,
17.501.29
. , 14.660.86
14.981.95
5.726.94
852.—

126.069 4У

fii.

122.561 29
2.368
1.140 20

126.069 49

Făget, la 31 Decemvrie 1 9 0 1 .
Pentru comptabllitate

S e b a s t i a n Olariu m. p.,

Torna F . Haneşiu m. p.

director executiv.

Membri în direcţiune:
Aurel Popescu m. p.

Axentie Gatta m. p.

Dionisiu Feneş m. p.

Adam Groea m. p.

George G iura m, p.

Conturile présente examinandu-le conform legilor şi statutelor, le-am aflat exacte şi cărţile purtate in bună regulă.
Paget,

la 13 Februarie 1902.

Comitetul de supraveghiere:
Dimitrie Iosof m. p.

Adam Lesnican m. p.

Alexandru Iclozan m. p.

Tipografia „Tribuna Poporului" Aurel Popoviciu Barcianu.

Vasilie Nim eseu m. p.

