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sistenţa pasivă, a fost pornită fără-ca tea absolută a poporaţiunei, a fost la
Lecţii de »patriotism.* Sub
să se prevadă unde vom ajunge. Dua 1867 unit cu regatul Ungarie!, fără-ca titlul >Ai şeaptelea corp
honvezesc*,
lismul n'a căzut, alegerile murdare au nţ>! să fim pus! în posiţiune a ne da >Budapesti Hirlap« revine asupra che
trecut pe dinaintea noastră şi acum să vutul la această unire. Este fără îndo stiei întocmirii corpului honveţesc din
(Articol final).
Schimbarea delà anul 1 8 6 7 în aşteptăm cu manile în sin, ca Maghia ială o nedreptate aceea ce s'a făcut şi Croaţia, despre care întocmire spusese
sistemul de guvernament al monarchie! rilor să le vină mintea la cap ? Dar cum s'a făcut. Deodată cu uniunea nu demult într'un articol de frunte, că
a produs în rîndurile luptătorilor noştri dacă nu le vine nici în viitor, precum am fost lipsiţi de drepturile noastre este o primejduire a patriei, o » trădare*,
nu li-a venit nici în trecut ? Aştepta piÉ'itice dobândite în Marele Principat — căci honve\imea din Croaţia va fi
naţionali oare-care confusie.
tul în neactivitate este în tot caşul pri -.-/o Idta^ríédrérirató'^lfín noul stal mut' puţin 'vrednică de încredere pentru
Constrîns de împregiurărî, Impemejdios. Căci resistenţa noastră pasivă 11!-s'au oferit numai drepturi politice patria >maghiară*, decât un corp de ar
ratul a sancţionat Constituţia ungară
mai are încă un mare cusur : ea mână foarte restrînse — a treia nedreptate. mată comună.
şi a consimţit la uniunea Transilvaniei
apa la moara şovinismului maghiar. Dacă Maghiarii li-ar fi garantat Ro
învinuirile lui >Budapesti Hirlap«
cu Ungaria. Astfel poporul român a
Acesta nu numai că n u se simte jig mânilor drepturile politice avute în le-a respins semioficiosul >M. N.* Dar
perdut dintr odată toată posiţiunea sa
nit prin pasivitatea noastră, ci din contră momentul uniuneî, aceştia n'ar fi avut acestuia nu vrea ţiarul
guvernamental
politică dobândită în Transilvania şi a
se strădueşte din resputeri şi foloseşte motive a n u consimţi la uniune. Prin să-î admită cuventul, deoarece ieremiadele
ajuns p e mâna vechilor sëï adversari
orî-ce fel de mijloace, pentru-ca să îm- urmare, scopul nemijlocit al politicei sale sunt basate pe » informatjunî
temei
din Liga medievală. Andreiu Şaguna a
pedece intrarea deputaţilor nemaghiari noastre după uniune nu poate fi altul, nice*.
sfătuit pe Români, să se acomodeze
în parlament.
decât să ajungem earăşi in posesiunea
In şedinţa de Sâmbătă,
ministrul
împregiurărilor şi să pună toată încre
drepturilor avute. Politica resistente! honvezesc Fejérváry se ridică cu indig
Asemeni
reflexiunî
în
mintea
po
derea în împërat. Dar' înverşunarea şi
pasive numaî atunci ne-ar fi putut nare contra învinuirilor
nedemne si
amărăciunea printre R. mâni era cuporului român au slăbit din ce în ce
apropia de acest scop, dacă ar fi fost atitudinei lipsite de patriotism a lui
mai
mult
încrederea
în
noua
direcţie
mult prea mare, ca asemeni sfaturi să
condusă astfel, ca să silească pe Ma » Budapesti
Hirlap*.
fi putut prinde. Disposiţiunile de opo- politică. L a acestea s'a mai adaus şi
ghiari
la un compromis. Experienţa de
simţementul,
fără
îndoială
îndreptăţit,
Organul
imperialist însă nu se dă
siţiune contra noului guvernament ma
treizeci de ani de politică pasivă ni-a
că
continuarea
resistente!
noastre
pa
bătut nici aşa, şi nu-l scutesje nici pe
ghiar erau foarte pronunţate şi gene
dovedit prea de ajuns, că n u putem
Fejérváry de lecţii, apostrofându-l, că
rale. Resistenţa pasivă, lansată la însive ne îndepărtează tot mai tare de
calcula cu acest résultat. Nu putem
nu e destul să desminţească, ci trebue
ceput d e o mică ceată de Români, politica noastră dinastică tradiţională,
socoti nie! cu desfacerea legală a uniu
şi
în
mijlocul
poporului
s'a
produs
o
să ştie, să cunoască chestiunile atât de
a câştigat din ce în ce mai mulţi ade
neî şi cu modul de a redobândi ast
importante, faţă cu cari »B. H«. işî
rent! şi în sfîrşit a fost proclamată ca vie şi întinsă mişcare pentru un apel
fel drepturile noastre, cel puţin nu
la
Coroană.
Memorandul
delà
1
8
9
2
menţine aceeaşi părere şi atitudine.
principiu conducëtor al politicei na
pentru timpuri, la care ajung preve
De per!
ţionale. Resistenţa pasivă consista in însemnează satisfacerea dorinţei gene
derile omeneşti. Rëmâne deci o sin
renunţarea la eserciţiul dreptului re rale a poporului român, care, fără în
*
gură cale, care ne poate duce la scop:
présentât^, pe care noua Constituţie credere in direcţia nouă politică, merge
Conferenţă militară. In 17
lupta constituţională. Nu ne facem iluungurească îl acordase Românilor, mai earăş! drumul cel vechiu : la Impëra1.
c.
n. în Burgul din Viena s'a ţinut
siun! şi ne dăm pe deplin seamă, că
alas celor din Transilvania, într'un tul. Cu ocasia alegerilor generale ul
a
treia
conferenţă militară, care a ţi
time pentru parlamentul ungar alegë- va fi o luptă grea şi îndelungată, însă nut delà 10 y — 12 ore din zi. La
mod foarte restrîns.
toriï român! n u ma! pot fi reţinuţi, ci 'i'i lipsită de orî-ce şanse de isbândă. conferenţă au luat parte : archiducele
Aceasta direcţiune politică, care merg în numôr şi m a i mare la votPresupuriend o organisaţiune politică
Francise
Ferdinand ; şeful statului
Românii 'şi-au propus să o urmeze, a ca alte-dăţi şi condamnă astfel pe faţă, bine îngrijită, Românii pot trimite un
major
baronul
Beck, prinţul Ludovic
fost pentru dînşii cu totul nouă şi după Memorand, politica resistente! numër considerabil de deputat! în Ca
Windisch-Grătz,
inspector de trupe ;
mera ungară. Este esclus, ca în decur
avea toate desavantagiile unei căi ne pasive.
F.
M.
L-iî
baronii
Rheinländer şi Ioan
sul timpurilor să nu se creeze situaumblate. Pentru-ca să producă vre-un
In cercurile noastre politice conWaldstätten.
Un
résultat
al aceste! conţiunî, în car! numërul deputaţilor ro
efect oare-care, ea recerea o orientare
ducëtoare avem acum în deosebire de
ferenţe
este,
că
generalul
Carol Hormâni să n u tragă în cumpenă. Situadeplină asupra modului realisării sco
anul 1 6 9 8 sau 1 7 2 9 sau 1 8 4 7 bărbat!
ţiunile parlamentare critice p r o d u c maî zetTJty a fost numit şef-comandant mi
pului politic şi o organisaţiune strînsă.
foarte înveţaţî, filosofi chiar, car!" se
uşor şi m a i potrivite ocasiuni pentru litar al Dalmaţiei.
Timpul libertăţii noastre politice a fost
bucură de stima şi veneraţiunea gene
compromise decât — pasivitatea. P e
cu mult prea scurt, ca să fi putut sa
#
rală. Aceştia ştiu să desvolte teorii po
Aniversare.
Alaltăeri s'-au împlinit
cale constituţională vom regăsi mai
tisface pe deplin acestor recerinţe.
litice din cele mai frumoase. Politica
lesne şi raporturile noastre vechî cu do! ani, decând Dr. Körber stă în fruntea
In grabă ni-am dat noi seamă, că cel
însă este o ştiinţă practică. Teoriile
Curtea — acum — regală. Deputaţi! afacerilor din Austria. Un minister cu o
mal apăsat protest contra noului sistem
aşa lungă durată, în condiţiunile politice
frumoase, desfăşurate cu un aparat
români din Camera ungară vor reuşi de peste Laitha, în orî-ce cas dovedeşte
politic este resistenţa noastră pasivă.
ştiinţific ori-cât de mare, se lovesc
ma! uşor a présenta Coroane! plânge multă dibăcie, mult tact şi multă iscu
Insă mal anevoie era a calcula înainte
adese de realitate ; aceste ciocniri nu
rile
poporului român, decât ni-a suc sinţă.- E tot-odată aceasta o dovadă de
şi a prevede, dacă politica aceasta de
pot produce decât confusii. Trăim şi
ces noue la 1 8 9 2 . Calea constituţională multă energie din partea primului mi
protestare ne v a duce sau nu la scop.
în timpuri, în care regretăm lipsa unu!
nu ne jigneşte unitatea poporului ro nistru, — şi nu e cu neputinţă, ca energia
T o c m a i aceste îndoieli in calcul! au
de a pute persista în situaţiunea sa . să-ş!
Andreiu Şaguna, sau a unu! Inocenţiu
mân, despărţit înainte de 1867 în doue aducă roadele. Căci, pe când în minister
fost şi sunt partea slabă a direcţiunii
Klein ,• n'a vem nie! măcar u n mitro
provincii independente. Calea constitu nie! o schimbare nu s'a făcut de doi an!
noue politice. Căci în urma urmelor
polit Atanasie. Prin moartea luî An
ţională ne înlesneşte alianţa cu cele de zile, ci s'a urmărit cu aceeaşi tenacitate
nu protestul, ci realisarea egalei îndrep
dreiu Şaguna raporturile noastre vechi
lalte naţionalităţi nemaghiare, prin pro politica de împăcare a diferitelor par
tăţiri este scopul politicei noastre.
şi foarte desvoltate cu Curtea impe
tide, — pe atunci în partidele, cari s'au
céder! comune La anumite ocasiuni.
pus de-a curmezişul desfăşurări! vieţii
rială
au
încetat
şi
nimeni
din
capi!
La început aveam poate motive
politice din Austria pe drumul normal,
a n u crede în trăinicia dualismului si noştri bisericeşti sau lumeşti n'a fost
spargerea 'şi-a făcut intrarea.
Lupta
constituţională
va
pune
po
speram, că resistenţa noastră pasivă va în posiţiune a le înădi sau a le conti
Körber a stat pe loc, ce e drept ; dar
accelera căderea lui. Mai târziu ne-am nua de atunci încoace. Suntem oare litica noastră naţională earăşî în oga-partidul ceh e bântuit de disensiuni, ear
lovit de brutalitatea guvernului tiszaist cum isolaţi politiceşte în noul stat ma şele ei cele vechi şi umbiate Prin o cel al Gennanilor-marî s'a destrămat, în
şi ne-am îngrozit de mijloacele inmo- ghiar şi stăm în această privinţă maî bună conducere şansele de isbândă vor partisanî al luî Wolff şi a! lui Schönerer.
Să aibă oare Körber norocul să-şî clădească
rale folosite în aleger! şi ni-am z i s : rëu ca la anul 1 6 9 8 . Prin u r m a r e spori. Când ne v o m găsi în faţa com peste aceste fracţionări puntea de trecere
bună este resistenţa pasivă, căci fere avem îndoite motive a fi precaut! şi promiselor, n e v o m aduce aminte de pentru restituirea situaţie! normale în des
şte p e poporul român de molipsirea modest! cu privire la direcţiunile p o  timpurile mitropolitului Atanasie ; când făşurarea vieţii politice-parlamentare din
inmoralităţii şi-'l opreşte a aduce jertfe litice! noastre naţionale. Este uşor a vom sta în faţa regelui constituţional, Austria?
Se pare, că după experienţele de până
zadarnice. Astăzi am puté raţiona si inaugura direcţiuni noue politice, m a i ne vom aduce aminte de timpurile
aci, nici unul din şefii de cabinet delà
episcopului
Inocenţm
Klein
şi
ale
Mi
greu
e
însă
a
le
duce
la
un
bun
şi
mul
în următorul mod : Este un interes prin
Tai'fe încoace n'a presentat atâtea aptitu
cipal al consolidări! statului ungar, ca ţumitor sfîrşit. Sfatul lui Şaguna, ca tropolitului Andreiu Şaguna.
dini pentru ducerea la îndeplinire a acestui
Românii să între în parlament. Ma poporul român să se conformeze îm
Crearea situaţiunilor de compro lucru, ca Dr. Körber.
Situaţia însă este astăz! cu atât ma!
ghiari! vor trebui ma! curênd sau ma! pregiurărilor şi să pună toată încrede mise, înădirea şi cultivarea raporturilor
târziu să-'ş! d e e silinţa, ca să ne derea în Impërat, a fost sfatul unui băr cu Curtea, consolidairea noastră poli grea, cu cât susţinerea eî maî departe pare
imposibilă.
termine pe noi să părăsim politica de bat luminat, priceput şi cu multe ex tică, alianţa cu naţionalităţile ne-ma
Vom vede, cum îl ajută şi norocul
pasivitate şi atunci ne-am afla înaintea perienţe în ale politicei româneşti.
ghiare, fie şi nu mai trecëtoare, însem pe primul ministru austriac, care în zilele
unui compromis în condiţiuni favo
Şi adecă pentru ce n u ne-am nează tot atâtea m o m e n t e de întărire noastre, serbând a doua aniversare a luării
frênelor statului, printr'acest fapt marchează
rabile.
acomoda împregiurărilor, după-ce nu a posiţiune! noastre politice.
un eveniment, un ce nou în în vieaţa de
Toate aceste mângâieri şi raţio este în puterea noastră a le schimba?
stat din Austria.
Eugen
Brote.
namente ulterioare sunt bune, însă ele Marele Principat al Transilvaniei, în
dovedesc, că noua direcţie politică, re care noî Românii constituim majorita
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Din Dieta.

plină convingere se poate zice, că Popo
vici a ţinut ceea-ce a promis. Vocea sa
S&mbëtà s'au reînceput şedinţele amplă, în registrele de jos serioasă in cele
Dietei. O interesanta discuţie s'a des de sus puternică, e de sunet plin, în în
chis asupra nimicirel de către Curie tregul ei cuprins nivelată, puternica, mëdua mandatului contelui Teleki Domo voasă, extraordinar de capabilă pentru mokos din cercul Deés. Este vorba, ca dulaţiun! şi escelent instruită. Ştie intona
legea şi regulamentul prevèd, ca Inaccente delà pianissimo-ul cal mai drăgă
caşul, când un mandat s e nimiceşte laş şi discret până la cel mai puternic for
pentru corupţie dovedită, cu bani şi tissimo, delà tonul vesel şăgalnic până la
mâncări, şi cercul respectiv sa fie cel mai sinistru tragic. Presentarea lui e
pedepsit. In caşul de faţa deci, sä se scenică, îndată recunoşti pe cântăreţul
suspende pentru un timp oarecare scenic şi regretăm viu, că nu l-am putut
dreptul cercului respectiv, de a alege admira în pârtiile sale ilustre, în vre-o
deputat.
operă Wagneriană, dar suntem hărăziţi cu
La discuţie iau parte Apponyi, teatrul maghiar şi acesta ѳ încă foarte de
Madarász, Plosz, Justh şi Szederkényi. parte de operele wagneriane.
Actele afacerii s e tranapuu la
Din prea bogatul seu program vom
comisiunea verificatoare permanentă. remarca Recitativul şi Romanţa dm „Tann
La ordinea zilei este proiectul häuser", Aria din Oratoriul lui Mendelssoh»
pentru recruţi. Tóth János şi Molnár „Paulus" şi bălaia „Groza" de Dima'.
Jeno, inuependişti, cumbat proieciul, Asupra d-lui Dima vom reveni. Piesa sa de
pe motivul ca a'âr isbl de piedecl, resisteijţă a fost balada Iul Löwe „Archide-oare-ce stările de peste Lenha nu bald Douglas". ín aceasta s'a afirmat dl
ofer garanţie, că proiectul are sa Popovici, ca interpretator dramatic exce
ajungă in desbatere In Austria pe cale lent; vasta bogăţie de tonuiï ale voceî sale
constituţională.
puternice a captivat pe ascultătăroiî şi
Deputatul Munich şi ministrul te- aplause frenetice au r&splătit interpretarea
jérváry aperă proiectul. La exprsiuniie elevantă.
„cu gust de cantină" ale ministrului
A scos „Cei doi grenadirî" de Schu
— zice guvernamentalul „Budapesti Hír mann minunat şi cu efect fascinant la iveală,
lap*, oposiţia 'i-a stngat:
hoch!"
ear „Prinsul Eugen" de Löwe, cântat atară
Proiectul a fost votat în gtneral. da program, ni-a oferit variaţie prin veselia
Rálcosi Viktor, un june parlamen- fină scoasă la iveală пш ales la fine în mod
tarian, 'şi-a inaugurat rolul parlamentar discret. Piesele ultime: „Cântecul păstoru
interpelând pe ministrul de interne in lui' de Dima şi „Mândruliţă delà munte"
chestia „Sängereiurilor", — lăudând de Stefănescu au îmbucurat îndeosebi foarte
minunata tinerime universitară, care a numerosul public român.
lăsat în urmă pe Nemţi, Francezi, etc.
Plăcere ni-au oferit cântările predate
Discursul a plăcut „părinţilor pa de d-na M. Dima. Vocea nu prea puter
triei" — şi cum nu, când e înjurat nica, dar estinsă de mezzo-sopran este ex
neamţul ^représentant al corupţiuner celent instruită ; s'a distins mai ales In
şi lăudată tinerimea maghiara, în«ro- cântările luï Schubert „Moartea şi fetiţa",
uucëtoarea moralei patriotice în loca „Tu care eşti" şi In cântecele de Dima
lurile nocturne, — pe ungureşte : „le „Somnoroase pâsërele", „Ceriul meu" şi
buj I"
„Ştii tu mândro" şi a secerat aplause vii
Baronul Solymossy Ödön interpe şi binemeritate.
lează pe ministrul de comerţ asupra
O variaţie plăcură ni-a oferit cântul
unor abusurl de samsari. Interpelaţiile la pian al soţiei d-luî advocat de aici Dir'.
se predau miniştrilor respectivi.
Aurel Cosma, d-na Lucia Coama, cântâud
foarte precis şi cu predare rotunzită balada
lui Chopin Op 47 (As-dur) şi afirmându-se
cu succes alăturea cu artiştii cooperatori.
Concertul
fi nedrepţi, dacă nu am dedica
Dima—Popovici în Timişoara. unele Am
cuvinte şi dluï G. Dima, acompania
„B. Tgbltt f. Ungarii" din Timişoara torul tuturor pieselor cântate. Dl Dima
aduce următoarele doue recensiuni cu datul este un musician cunoscut, dispune de un
de 15 Ianuarie, despre concertul artiştilor sentiment fin şi face acompaniamentul cu
priceperea corectă şi cu discreţiune. Se
noştri :
„Er! seara a avut loc concertul renu leagă strict de interpretator, fără de-a'l inmitului cântăreţ wagnerian Dumitru Popo fluinţa şi fără de-a'l împedeca. Ca compo
vici în reduta orăşenească. Cu cea mai de sitor a prestat lucrări însemnate. Idei adânci
g
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zac în balada sa românerscă „Groza", cân
se ştia doar' foarte bine, eă aceasta
tată artistic de dl Popovici. Cu un cuvent, nu a fost intenţionat de artist, ci I! era
concertul a succes grandios şi publicul a simplamente imposibil în urma instrucţiu
părăsit sala cu sentimental, că a petrecut ne! ce a făcut în străinătate şi fiind-că —
o seară delicioasă, care încă multă vreme horribile dictu — programele concertului
va trăi în memoria vizitatorilor".
erau în limba germană concipiate."
Din Altă parte ni-se comunică : „Con
certul Popovici de ierî seară a devenit o
serbare înălţătoare, cum n'am vôzut adesea
DIN ROMÂNIA.
în oraşul nostru. A fost aceasta recuno
Anul
Nou în vechea capitală. In seara
ştinţa nu numaî pentru prestaţiunile fer
anului nou a avut loc, la TOrgovişte, un
mecătoare, cu cari s'a éternisât cântăreţul mure banchet militar, la care au partie pat
hărăzit de Dumnezeu D. Popovici în ini toţi ofiţerii activi şi de réserva al divisie!,
mile publicului timişorean pricepëtor de din gwnisoana locală, cu familiile lor, ta
musică, ci recunoştinţa s'a adus din partea numër de peste 200 persoane.
Când au sunat orele 12, generalul I.
publicului prépondérant român în parte şi
Вэт-ănescu,
comandantul divisier, s'a sculat
fiiuluï credincios al poporului, care şi ca
şi a închinat pentru M. Sa R g le. Toţi
mare artist ţine ia dreptul limbe! sale erau In picioare şi misica a intonat imnul
materne şi nu întrelasă, ca Român născut, regal.
Apoi dl C. Nicolaeeeu a ridicat un
a contribui prin interpretaţiuu! adevërat
artistice la triumful bogăţiei de cântece a toast pentru dl Dimitrie Sturdzi, ministrul
naţiune! sale. Popovici a cântat nemţeşte de rësboiu, terminând cuviritarea prin citi
rea următoarelor rlndurl trimise de către
şi româneşte, oferind în ambele limbi dl prim minisiru.
prestaţiun! perfecte. Distinsul artist este
Bucureşti, 1 Ianuarie 1902.
astăzi în etate matură bărbătească. S'a
„Urările de Anul nou ce вѳ trimitem
născut la anul 1861 în Iaşi. Deja ca unii altora trebuefcăfie de astădată mal
student al Universität)! din Bucureşti — inimoase, căci Patria noastră trece printr'o
in anii 80 — s'a remarcat minunata lui crisă morală şi materială. Nu trebae să ne
voce de bariton. La iniţiativa Regine! preocupe numai dăinuirea la guvern a par
tidului naţional bbaral, ci ma! ales viitorul
pricepëtoare de artă Elisabeta (Carmen si trăinicia a Însuşi Statului român. M I
Sylva) a urmat cursuri la conservatorul mult decât or! şi când trebae să ве stă
din Yiena, unde a avut parte de o instrucţie pânim pornirile personale şi să fin conştient',
basată. Imediat după aceea a fost Popo că dinaintea Patriei cu toţii avem n m l da
vici angajat la teatrul german din Praga, torii de Îndeplinit, căci numai piin patrie
unde a cântat mai ales în opere italiano. avem finţă In lume. VÖ urez deci ani
molţt şi fericiţi şi eă lucrăm cu toţii cu
După o serie de succese veritabile şi com curăţenie de in mi şi de scfbt şi eu devo
plecte a început a face turneuri artistice. tament tntreg pentru Patrie şi R»ge."
Mai întâiu a fost chemat cântăreţul la
D. SturäB*.
Bayreuth, unde s'au presentat număroşl
Cuvintele acestea, atât de patriotice şi
concurent!, ca să lupte pentru palmiera de Înălţătoare, au produs asupra tuturor o
învingerii. Cu interpretarea lui Klmgsor în impresiuue profundă şi au fost acoperite
„Páráival" a secerat D. Popovici un suc de nesfirşite aplause.
ces extraordinar. Mai multe zile de-a
rîndul s'a ocupat presa de prestaţiunea
iui Popovici. După-ce a cântat ín München,
St. Petersburg şi Berlin, unde pretutindeni
Ţarul a mulţumit prin intermediul d-lul
a fost sărbătorit, a Întreprins Popovici un
Fonton,
representantul Rusiei la Bucureşti,
turneu la America. Mai ales în New-York,
redactorului
„Orientului Ortodox" (Pravo
Sau-Francisco şi Chicago a reportat suc
slavni
Wostok)
din Bucureşti, IlicI, pentru
cese însemnate. După absolvarea turneului
american s'a re'ntors Popovic! in patria felicitările, ce i-le-a adresat acesta eu oeasa. La iniţiativa valorosului director de siunea zile! onomastice.
„Pr. Wostok" comunici in numërul
musică din Braşov, George Dima, a cântat
19
al
sëu cu privire la aceasta urmă
deci ier! Popovici înaintea publicului timi
toarele
:
şorean, unde grandioasa sa prestaţiune a
„Cu ocasiunea zile! onomastice a M.
intimpinat de asemenea aplause nedivisate,
S.
Imperiale,
redacţia „Orientului Ortodox"
cinstite, ba chiar furtunoase. Poate chiar
s'a
grăbit
să
depuie la picioarele tronului
pentru aceea că ier! — lucru ciudat —
Aceluia,
care
este
Ţarul slav şi apărătorul
lipsiau aşa zişi! „fruntaşi! autorităţilor",
ortodoxie!,
expresia
urărilor sale celor m»!
car! de altfel tot-deauna se îmbulzesc ѵапйоз
la locul întâiu. Au lipsit, fiind-că repertorul sincere şi a profundului seu devotament.
M. S. I. a binevoit, ca prin interme
luï Popovic! nu conţine cântar! maghiare,
diul d-luî Fonton, ministrul rus la Bucu-

Ţarul şi „Pravoslavni Wostok".

ea ş'o prinse de haină. — .Zici că-'i prea drumul II ştia, căci mergea adese ori cu
Acum biserica era aproape goală —
târziu, pentru-ce prea târziu ?' Femeea ridică mamă sa. In fine ajunse la biserică. — Su Marta tşl apăsă mâna pe inima, ce I palpita
din umeri, şi se încearcă să scape.
netele orgel o Intimpinară! — „SăIntru?* cu putere.
„Ah, te rog aşteaptă tnră peţin, spu- se gândi Marta. „Dar nu I" Deja se cânta
Mart» nu se Inşeia ; fără afiobservată
Trecu clătinându-se pe dinaintea eî o
8junee In stradă. Indaiâ ce se vëzù liberă, ne-ml (IUHHÎ atac, dacă mama nu mal locu- de F şire, şi dacă aşteaptă afară, o poate femee. Marta nu-I putea distinge figura, fiind
vedé mal uşor — dacă In adevër se aflu că era tn umbri ; când căzu Insă o rază de
începu să meargă, câ; se poate de repede, eşte a< í şi unde s'a mutat?*
căci tra lu; g druœui până In mahtlaua
„A, ce ştiu eu ? S'a mutat încă de astă- tn biserică. Abia respirând de emoţie, sta lumină asupra obrazului el palid şi slăbit,
unde lo ui» m»mă sa.
vară. acum poată că iocueşte afară tn ci-Marta pe pragul sfântului locaş, pe când cu cu un strigăt de : „Mamă, dragă mamă 1"
ochii plini de lacrëml privi spre cer.
In fiae — In fine — rjonge la scop. miter, căci era ca va! de ea".
se repezi Marta In braţele el.
Pri*i In sus spre casa veche, dar bine cu
Cu aceste cuvinte botrâna dispăru pe
Acolo sus, lucia stea lângă stea, —
D na Lorenz fasese multă vreme bol
noscută ; giamurile erau neluminate.
scări, şi îndată după aceea Marta auzi o ah, şi cum sclipiau şi scânteiau ca şi unnavă, ş'acnm eşise pentru prima oară din
„Să nu fia mama аеяча — sau 'i-s'a uşe îathzôada se. Ba гётанѳ ca zăpăcită brăduleţ cu mii de luminări. — „încă şi casă Se simţia încă foarte elabă şi fiind
întômplat vre o nenorocire ?" Gâ-idia Млгг-в, pe îotuneree, nu era In stare să se gân îngeri! serbează ezl Crăciunul!" gândia sur prisa prea mare, era aproape să leşine.
şi inima I palpita cu putere pe când urca dească la nimic ; după-ce se mal reculeşi Marta, „bucurie tn cer şi pe pămeat, numai Ea 'şl razimă capul de creştetul imbuclat
încât va. nu ştia ce era de făcut.
scările pipăind pe întuneree.
eu n'am nici o bucurie. Mal de mult cre al Martel — şi aşa sta mama şi fata
Ajunse la uşă — ciocăni — pândi paşii
,M&I tntâl de toate, trebae să mö con deam, că de aceea nu pot fi mulţumită, strtns îmbrăţişate sub cerul preserat cu
mamei... nimic nu se mişcă... ciocni încă- ving dacS mama într'adevër a murit ?* Se fiind că sunt copil sërac, acum Insă ştiu stele lucitoare. Un sentiment dureros, dar
odată — şi Incă-odată. —
cutremura la ideea, că mamă-sa încă ar adavërata causă. Dacă cineva nu este bun. şi o rază de bucurie, se strecură in inima
.Marnă, mamă!* ptrigă ea îefiwată, puté să zacă aşa de palidă şi tăcută, ca nu poate avé un Crăciun vesel, atât tn pa fetiţei, — acum ştia că aceasta era ferici
odinioară tatăl el, sau chiar să doarmă afară lat cât şi tn colibă — şi eu n'am fost bună, rea ce o căutase retăcind printre strëinf,
„eu sunt copilul teu, deschsde-'ml !*
ci nerecunoscătoare şi fără dragoste faţă acum in fine o găsise; aci la inima credin
Nici un rëspnns. — In fine auzi la sub pământui rece.
spatele el unsgomot, cine-va se Impedecase
, 0 n u nu, banule Dumnezeu", suspină de mama mea, căci — căci ce mal scump cioasă de mamă era căminul el, local r e
— Marta se întoarse repede — era o ie-fetiţa „nu I aşa că încă nu e prea târz u ? pe lame, afară de eal — Şi totuşi să flä care Dumnezeu *iTa reservat.
mee betrână, care locuia In casa asta, şi Şi că pot s'o mal reved Incă-odată, şi să I prea târziu? suspină Marta. „Ah, Dumne
„Razimă-te de mine, mamă dragă I*. II
care n'o putea suferi. Botrâna avea o lumi spui cât de mult o iubesc ? Ah, Dumnezeul zeul meu! Cu ce drag 'mi-aş fi reparat
şopti
cu gingăşie, „căci sunt destul de
greşala!"
nare tn mână şi in lumină faţa Martel.
mec, aibl Indurare I"
tare;
uite
cum tremuJ şi ce palidă oştit
Ş'apol Începu earăşl să fugă mal de
„Aha !" zise ea riztnd cu batjocură,
Sunetele orgel încetară — oamenii se
,am ştiut că te vel rentoarce; fiindcă un parte şi tot mal departe, cu toate că nici tngrămădiau spre eşire, trecură rînd pe rtnd Voiu să te conduc acasă, căci Iţi trebue li
copil, care pleacă, aşa cu inima uşoară, la ea nu ştia, căhvce-I putea folosi aceasta ? pe dinaintea Martel. Ea sta răzimată de o nişte şi pază".
D na Lorenz era prea emoţionată şi
streini, nu poate avé binecuvântarea lui Insă II era imposibil să se hotărască, de a coloană In apropierea uşel şi privia cu atenţie
prea fericită, pantru-ca să poată zice o
Dumnezeu — pe când propria I mamă merge acasă şi să aştepte In linişte până mâne, pefiecare trece tor.
plânge de dor după fiica I nerecnnoscëîoare. să se informeze delà uachiu-eëa. II venia
Nimeni n'o băga tn seamă — nimeni vorbă, şi aşa tşt continuera drumul arcôaSe 'nţelege, acum e prea târziu — puteai ca şi când insaşl trebue să-'şl caute mama n'o întreba pentru-ce'şi freacă mice doue tăcute, până ajunseră la modesta lor
şi că o va întâlni unde-va. „Poate s'a dus le 'I mânuţe In desperare ? Et nu presim locuinţă.
să lômâi şi acolo I
Cu aceste cuvinte, trecu repede pe la biserică," gândi Marta în fiae, c&cl tot ţiau, că speranţa de a-şl vedé pe iubita ei
După un an de despărţire, mama şi
dinaintea Martel, aceasta Insă se repezi după deauna se ducea In preseara Crăciunului — mamă devenia din ce in ce mal slabă.
fata erau earăşl la olaltă, într'o îngusta

Ajunul Crăciunului.
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reşti, sä trimită d-Iuï Dragutin Ilid, di constituirea comitetului d voastre de ajutor A. Bâdescu invoţător. — Individualitatea ori Scrisoarea aduce următorul cas: In Martie
massele? de Sever Seeula. — Câte-va cu şi Aprilie, anul trecut, mareşalul Plumer a
rectorul ziarului nostru, următorul rëspuns : din Franţa întreagă.
Judecând după accentele vibratoare cu vinte despre pomeni (disertaţie) C. Lazar, ocupat cercurile Vaterberg şi Zoutpansberg.
„D-luï Dragutin Mei.
cari im! expuneţi ţinta d-voastre (şi cuge preot. — Predică, pentru Dumineca după Femeile şi copiii i-au transportat tn Pieters„Domnule! M. S. împëratul, augu tările d-voastre, o simt, că vin din inimă), Botez, 1. Nicoreseu. — La .Planul de tn- burg. Erau aproape la opt sute. Nefiind
stul meu stăpân, a binevoit să ordone să sunt sigur că rivuiţl de a face tot ce ТБ veţăment* al scoale! poporale, de Aurelia insă Pietersburg de tot sigur, au dus pe
vë mulţumesc pentru omagiile de felicitare stă in puteri pentru a aduce un ajutor Pâcăţian-Rubeneseu. — Apel cătră fraţii nefericiţi in lagărul concentric din Irenei,
şi urările de fericire, ce aţî binevoit să-î eficace şi in acelaşi timp consolaţiunî prizo preoţi din diecesa Aradului. — Cronica, Avis, ande dintre cei 800 tn trei luni au murit
Concurse.
nierilor noştri.
o sută. Atunci Kitchener, din causa multor
depuneţi la picioare cu ocasiunea zilei sale
ce suri de moarte, a dat ordin, ca in cât m
Veţ! uşura suferinţele de nedescris ale
*
onomastice.
poate, săfietransportaţi prisonieril la locul
mumelor şi copiilor.
Cadoul Sultanului pentru re lor
natal. Aceasta apoi s'a efeptuit In modul
„Achitându-me de acest ordin suve
Nobila sarcină ce vë propuneţi a seran, profit de această ocasie, pentru a vë virşi îmi pare că trebue să ia astfel de gele Carol. Zilele acestea vor sosi în următor: In fiecare sëptëmâna au pus o
rnga, domnule, să primiţi asigurarea per proporţkmi, ear numele d nei Vicontese de Bucureşti 4 cal arab!, pe car! Sultanul îi sută de oameni pe tren. După locomotivă
Villebois-Mareuil, cumnata generalului de trimite Regelu! Carol drept cadou de urma o trăsura deschisă, cu femei şi copil,
fectei mele consideraţiunî".
apoi o trăsură închisă pancerată, cu 20—25
Villebois, Mareuil, ca presidentă de onoare, Anul-nou.
ostaşi, apoi ear o trăsură deschisă cu priN. de Fonton.
şi al d şoarel de Villebois Mareuil, fiica re
sonierf; şi aşa a mers aceasta, pe tot trenul
gretatului
general,
deşteaptă
tn
mine
aşa
Unificarea
calendarului.
Pasto
Unele ziare din România relevând
Ia
a cărui capot au fost câteva trăsuri de
amintiri, încât am crezut, a-m? face datoria
rëspunsul Ţarului adresat lui Ilicî, redac prin a vë exprima personal adânca mea sim rul protestant Maurer, originar din München, muniţiun! bine încărcate. Numai întâmplării
a trecut zilele acestea prin Bucureşti într'un se poate atribui, că Burii numai odată au
torul ziarului moscovit din Bucureşti, fac patie şi toată recunoştinţa mea.
turneu întreprins prin statele balcanice, cu atacat trenul. La acest atac au ucis şi
unele reflexiual bănuitoare faţă cu atitu
Acelea care sunt In doliu şi jale vor
rănit mai multe femei şi copil. Doamna
binecuvânta opera d voastră, fiindcă veţi scop de a ţine conferenţe pentru unificarea Biemann a primit trei gloanţe şi a murit;
dinea politicei oficiale a Eusieî.
calendarului,
întocmai
cum
a
făcut
mai
şterge lacrëmile lor. Cuvintele Mântuito
Se credea anume, că intre représen rului : .Adevër zic voue, încât acestea aţi anul trecut călugărul barnabit Toneini di d şoera Page a murit de rana primită.
tante Roşiei din Bucureşti şi între ziarul făcut unuia dintre aseştl fraţi ai mei, mie Quarengo, care a ţinut tot în în acest scop Când Burii au observat rëal, natural, au
încetat indata a mai da foc. In acest fel
, Wostok" nu numai că nu există nici un mi-aţî făcut", se vor aplica Domniei-veasfre, doue conferenţe în Bucureşti şi Iaşi.
a putut Kitchener transporta în Pietersburg
contact, dar că Fonton de câte-orî venia doamna mea, şi doamnelor colaboratoare ale
zece tronuri cu militari şi muniţiunl, ceea-ca
*
vorba despre Ilicî, îl desavua şi se zice, d-voastre.
altfel sigur nu 'i-ar fi succes. Această in
Logodnă. D şoara Dora Pomuţ şi dl famie nu s'a întâmplat in toiul rësboiului,
eă n'ar fi făcut nici o oposiţie când miCeriolan Miron, logodiţi. Bucureşti. Ianu ci la ordinul celor mai mari ofiţeri şi pentru
nistrul-preşedinte român l'ar fi sondat, că
arie 1902.
mai marea glorie a armatei engleze.
ce ar zice dacă Tar expulsa pé Ilicï din
•
Románia.
Congresul catolicilor. Joia tre
Atragem deosebita luare aminte a pu
Acum par a-se fi schimbat lucrurile
cută s'a deschis la Budapesta congresul blicului român din loc şi giur asupra anun
ARAD, 20 ianuarie n. 1902.
şi după informaţiile unu! ziar din Bucu
pentru autonomia catolică, şi de atunci se
ce pnbheSm mai jos despre Restau
Bobotează în Arad. Serviciul ţin şedinţe în fie-care zi, discutându-se ţului
reşti, ministrul de externe al Rusiei la în
rantul, Cafeneaua şi Hotelul „VASS din
trebarea venită din România, că ce ardivin a fost îndeplinit în Catedrală chestia, dacă e bun sau nu proiectul de Arad, care tn toată privinţa se bucură de
zice la expulsarea lui Ilicî, ar fi respuns, de archimandritul Aug. Hamsea, asi statut elaborat din partea comisiunei de un bun renume.
că nu s'ar opune aceste! expulsai!, dar că stat d e protosineelul I. Ig. P a p , pro 27, şi dacă poate fi primit de basă pentru
In acelaşi timp ar vedé bucuros şi expul topopul V. Beleş, preoţii Tr. Văţan, organisarea autonomiei a biserice! romanoULTIME ŞTIRI.
sarea ziariştilor germani din România, car! I. Ştefănuţ, Olaria şi diaconii Dr. Su catoiice? Majoritatea, condusă de contele
Borna, 18 Ianuarie. Mare sensacht şi V Mihulin.
insultă Rusia.
Apponyi, e pentru acceptarea proiectului, ţie a produs sosirea fără veste a conte
Solemnitatea ceremonialului sfin pe când minoritatea, din care fac parte
Rëspunsul Ţarului pare a confirma
lui Lanza représentant al Italiei la Ber
acuma svonurile ivite chiar delà apariţia ţirii apel a fost însoţită d e salve de şi câţiva membri ai înaltului cler catolic, lin, care a fost chemat urgent la Roma.
ziarului moscovit, şi anume, că cercurile puşti, c e a tras compania d e soldaţi condusă de contele Zichy Nándor şi Ugron
Ministrul Prinetti a pertractat mai
oficiale ruseşti nu stau tocmai indiferente aşezată în pieaţă sub comanda d-luî Gábor, combate energic proiectul, despre
multe
ore cu ministrul
Germaniei la
faţă cu tendinţele représentât^ de numi căpitan Cioban, şi intonarea imnului care afirmă, că e compus din punct de
poporal d e muaica militară a regi vedere politic. Prelaţi! biserice! gr.-cat. Roma. Se crede că e vorba de relnoirea
tul ziar.
Triplei-Alianţe.
mentului 3 3 din cetate.
române nu iau parte la congres, drept
Bruxella, 18 Ianuarie. Din cercuri
La prânzul, c e s'a dat erî la Bo documentare, că nu sunt inclinât! să jert
competente
s e afirmă c ă guvernul
botează în 6/19 Ianuarie l a curtea fească independenţa biserice! lor şi să între
O scrisoare a hi Krüger.
episcopească, au luat parte următorii : într'o autonomie cu romano-catoliciî. De holandez a făcut paşii pentru începe
D-па Maurice Fau queux, prssidenta generalul Lehmann, coloneii! Friedrich altcum toate semnele arată, că congresul rea pertractărilor de pace şi pentru
comitetului „La vie aux enfants boers", în Lazar şi Wilhelm W a c h m a n n ; D. catolicilor se va termina şi de astă-dată — a câştiga pe representanţil din Euro
pa al Burilor pentru idea Incheerel
temeiat îu luna Deeemvrie 1901 în Paris, Bonciu not. publ. regesc, vice-comitele fără nie! un résultat.
păcii. Fischer şi Wesels sunt inclinaţl
adresase venerabilului pieşadinte al repu- comitatului Dr. Dalnoki Nagy Lajos,
să ia parte la pertractări. Krüger şi
blicelor sud-africane o всгівоаге la care subcoloneiil Ioan Dietrich şi Victor
„Apărarea naţională". Baronul Leyds însă atşeaptă opinia generalilor
Karger,
majorii
Andor
Tallián,
Daniii
aratS (Că scopul comitetului nou format era
Kemény Kálmán şi soţia baronesa Bánffy
„de a se servi de puterea de convingerea Badescu, şi Róbert Egger, preşedin Polixéna, au format fideicomis din domeniul buri de p e câmpul de rèsboiu.
graiului fameesc, pentru ca lumea întreagă tele partidului liberal ^advocatul T a - lor din Maros-Vécs. Foaia oficială va Editor Aurel Popovici Barcianu.
Bă ceară rësplata posibilă a vitejiei burilor gànyi István, archimandritul Augustin publica încurênd rescriptul Coroanei, prin
Red. respons. Ioan Bussa Şirianu.
Hamsea, preotul militar Andreiu I.
— pacea l"
care aprobă fideicomisul. Acesta este primul
Allersdorfer, preoţii reformaţi Ludo
Preşedintele Küger a rëspuns:
fidei-comis de pădure format conform in
Inserţiimî şi reclame.
Doamna mea, am luat Ia cunoştinţă vic Frint şi B. Csécsi, căpitanul Dr. tenţiunilor guvernului, care permite a-se
ca o adâieă satisfacţie cuprinsul seri Oswald Becke?, locotenentul Miron
A V I S .
Boaral contrasemnate de toata colaboraîoa Serb, Ludovic Daniel, Coloman Da forma fideicomise din proprietăţile mari
rele d voastre, prin care mö informaţi de niel, Tiszti Lajos, redactor, P e t r u Truţa, de păduri aflătoare în ţinuturile locuite
In cancelaria advocaţială a diul
de naţionalităţi, cu scop de-a împiedeca Dr. Vasiliê Fodor din Abrud poate fi
Dr. Aarel Damian, Dr. Іойп Suciu,
trecerea proprietăţi! maghiare în mân!
odăiţă din mansardă — o mică lămpioară
primit în condiţii favorabile un tinér
lumina cu razele el blânde — toate acele Vasilie Goldiş şi Virgil Mihulin.
străine.
•
obiecte bine cunoscute, pe cari odată le
*
despreţuia.
Concertul Popovici-Dima. inte
Societatea acad teol .Academia orto
Ah, ce drSgăîaş, ce confidenţial II resul pentru concertul d e Mercur! al doxă* In adunarea generală ordinară ţinută
păreau toate, ca şi când ar fi nişte buni marilor noştri artişti Popovicî-Dima Jai, In 12 Decemvre n. a. c , 'şi-a constituit ori scriitor bine iniţiat în afaceri de
cancelarie advocaţială.
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prietini, cari o bineventează.
ia dimensiuni tot mal mari. Din de comitetul pe anul administrativ 1901/1902,
precum
urmează
:
Preşedinte
al
societăţi!
:
Nu se odihni până nu sa culcă ma- părtări respectabile se anunţă oaspeţi
Petru de Teutul, preş. al secţiei mcsieale,
XJn tiner
mă-sa şi n'o înveli cu şaluri călduroase, apoi
ear
provincia
română
a
Aradului
Mertotodată;
vice-preş. I.: Const Gr;garovicî,
se grăbi să-'l prepare un cealu. D-na Lo
renz o lăsa să I facă tot, căci ea era Incă curi seara va fi întreagă în sala ho preş. al secţiei literare tot-odată ; ѵісэ-preş. candidat de advocat român
prea slabă — şi II cădea aşa de bine, vë telului . C r u c e a Albă". începutul con II. : Vespssian Reuţ, secretar I. (de exîerne) : poate fl primit la moment Iu cancelaria diul
' zenduşl copilul mult dorit, îngrijind cu certului va fi la orele 8 seara, n u la Dimitrie Botez, cassar şi «conom : Constau edvoeat Dr. Sever Ispravnic din Arad. Do
atâta dragoste de ea. In fine făcu semn 7, cum s e tipărise din greşalâ în Invi tin Ureehie, bibliotecar : George Banilevicï ; ritorii să se adreseze direct (Jozsef-föComisia revisuitoare: referent: Adrian Lu herez g ut).
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Maltei să se apropie, aceasta Ingennnchià
tarea
publicată
mal
nainte.
Astfel
toţi,
păşteau,
adiat: Constantin Goraş.
înaintea patului. Răzimându-şl căpşorul cu
*
blândeţe, de poala mamei, începu să şi spue câţi vor sosi la Arad c u trenurile
Hotel „VAS"
delà 7 ore seara, a u timp suficient
toate impresiile el.
Patruzeci adunări de muncitori într'o
pentru
a-'şî
face
pregătirile
trebuin
zi.
Lucrătorii
socialişti
din
Pesta
vreau
să
cafenea, r e s t a u r a n t şi b e r ă r i e .
.Acum, mamă dragă", termina ea lă
crimând, „lasă mö sä römftiu lângă tine ; am cioase pentru concert şi dans. Petre ţină în 26 Ianuarie la trei ore p. m. patru
Locul de întâlnire al inteligenţei române
avut tot ce am dorit în naivitatea mea. cerea cu dans încă de pe acum pro zeci adunări, să protesteze contra ridicării din loc şi din provincie, unde se găsesc cu
Unchiul şi mătuşa erau foarte buni faţă de mite s ă devină una dintre cele mal preţului pânei şi contra raziilor poliţieneşti. preţul cel mai avantagios mâncări de casă,
mine — şi tot nu eram fericită, mo sim- frumoase veselii româneşti, ce s'au Dacă căpitanul poliţiei nu ar permite ţinerea vin escelent şi bere Dreher. Un prânz de
adunărilor, atunci lucrătorii arangează de 3 piese 1 coroană.
ţiam întotdeauna «şa de singură şi părăsită,
monstraţie pe calea Andrássy.
şi nu-'ml puteam explica, că de ce ; doriam arangiat vr'odată în Arad.
Oaspeţilor delà hotel le stă la dispo
*
ceva şi eu singură nu ştiam că ce". Astă-zT,
sée, pentru orice tren care soseşte sau
când stam Ia uşa bisericel şi cum dorurile
„Biserica şi Şcoala", numërul prim, din
Begele englez şi barul. Sâmbătă au pleacă, omnibus sau trăsură.
orgel pëtrundeaa până la mine, atunci re anul al 26 lea, numër Jubilar, are următorul publicat ziarele mesagiul regelui englez, în
Pretai camerelor este, delà 1 cor.
cunoscui deodată, că am fost un copil*, rău, cuprins :
care regele Eduard îndeosebi scoate în evi 60 fii. în sus.
care n'a voit să meargă pe calea adevöruCurăţenie exemplară, pe lângă asigu
La douezeci-şi-cinci de ani, de R denţă procedura „umanitarismul ', cu care
lul, şi că trebuia să român lângă tine".
Ciorogariu. — Ne rărim sau ne întărim? sunt trataţi prisonieril buri din partea solda rarea unui serviciu ireproşabil.
(Repriviri istorice) de C. Gurbanu protopop. ţilor englezi. Tot Sâmbătă a apărut în ziarul
Roagă preţiosul sprigio.
(Va urma).
—IBUB Cristos ca idealul educaţiunel creştine din Antverpen ,Handelsblod" scrisoarea
685 4—
Cu deosebită stimă
şi ca cel maî mare invoţător al omenire!, da olandezului Cornelissen, un fost luptător bur,
Vöduva Duffner József.
Dr. P. Pipoş. — Irjsoţiri pentru tinerime, tot despre umanitarismul militarilor englezi.
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CANDIDAT DE ADVOCAT

1

„TRIBUNA POPORULUI"

4

Nr. 5

C o n v o c a r e .
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii

>ZARANDEANA*

sunt învitatî la

a IV-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 va ţine la 9 Februarie

st. n. a. c. în localul institutului la 2 ore p. m.

Obiectele:
1. Deschiderea adunării.
2. Exmiterea unei comisiunî de 3 membri pentru constatarea
membrilor présent! şi a plenipotenţelor.
3. Raportul direcţiune! despre starea întreprinderi! şi resultatul
gestiunii anuluï 1 9 0 1 .
4. Raportul comitetului de supraveghiere.

5. Decisiunea asupra comptuluî anual p e basa raportului comite
tului de supraveghiere şi darea absolutoruluî.
6. Decisiunea asupra împărţirii profitului curat şi fixarea dividendelor.
7. Alegerea a unul membru în direcţiune pe aniï 1 9 О 2 — 1 9 0 3 şi a
comitetului de supraveghere pe anii 1 9 0 2 — 1 9 0 3 .
8. Eventuale propuneri în sensul §-luï 26 lit. g) din statute.
9. Exmiterea a 2 membri pentru verificarea procesului verbal.
In lipsa membrilor receruţî, adunarea în sensul §-lui 2V3 se v a ţine in 16 Februarie st. U. a. C. la locul şi timpul indicat.
Domni! acţionar!, cari voesc a participa la adunare în persoană sau prin plenipotenţiaţl, sunt rugaţi a-'şî depune în înţelesul §-luî 1 9 din statute
la cassa institutului ori la >Crişana« soc. de credit în Brad acţiile eventual documentele de plenipotenţă cel mult până la S Februarie
1902.
Băiţa, la 4 Ianuarie 1 9 0 2 .

Dr. Ioan Radu

Plenipotenţiez prin aceasta pe domnul
institutului de credit şi economii

George Drăgan

m. p., preşedinte.
acţionar

»Zarandedna<

m. p., dirigente.

a m c représenta Ia adunarea generală din 9 Februarie a

1092.
1902.

,
Martori :

Contul Bilanţului.

Active

Cor.

Cassa în numerar
Cambiî escomptate
împrumuturi pe obligaţiuni
împrumuturi hipotecare . . .
Mobiliar
după amort de 1 0 %
. .
Interese restante
Interese de reescompt anticipate
Diverşi debitori

Cor.
Cor.

43
02

470
312
395
70

77
40
55

158.119 i

Eşite

Cor.

fll.

2.741
130.304
20.039
3.786
523.08
'52-31

P a s i v e

Capital social, 320 acţiî à 100 coroane
Depuneri spre fructificare
Cambii reescomptate
Fond de réserva
Dividende neridicate
Interese anticipate
Profit transpus din 1898 . . . .
Profit curat

32.000
22 244
1.924
n8
2.685

47

6.972

12

158.119

17

. Cor. 271.96
. Cor. 6700.16

17

Interese de depuneri
. . . .
Interese de reescompt. . .
Salare
Chirie
Spese diverse
Maree de présenta
Amortisare din mobiliar. . .
Competinţă de timbru . . .
Contribuţiune e r a r i a l ă . . . .
Contribuţiune 1 0 % la depuneri
Profit curat

fll

5-133
i -Ö57
2.240
320
1.182
798
52
39
797
439
O.972

5'
34

19.632

76

02

Intrate

Contul Profitului şi al Perderilor.
Cor.

56

92-I75

Interese
Diverse Intrate . . .
Profit transpus din I900

Cor.

fll.

17.034
2.326
271

80
96

19.632

70

59
31
76
38
75
12

B ă i ţ a , la 31 Decemvrie 1901.
George Drágán m p.,
Dr. I. Madu m p.,
diriginte.
preşedinte.
Subsemnatul comitet am examinat contul présent şi 'l-am aflat în ordine.

Lasar

George Băluţiu

Per lan m. p.,
cassar.

m . p.,

contabil.

B ă i ţ a , la 15 Ianuarie 1902.
695 1—1

. '

Comitetul
Simion

Bacillă

m. p.

Vasiliu

de s u p r a v e g h i e r e :

Damian

De mare importanţă pentru domni!
Cel шаі vechiu deposit de haine pentru bărbaţi şi copil
al Domnului

©

Moszkovitz Zsigmond

»

in Arad

(sub teatru)

Recomandă atât Onor. Public, cât şi Onor. s e i clienţi
pentru sesonul de iarnă şi primăvară cel m a i bogat
asortat deposit de haine de tot felul pentru bărbaţi şi
copii, cu obicinuitele preţuri eftine.
Mal presus de toate îmi ţin de datorie, ca să-'ml câştig
îndeetulirea Onor. mei clienţi atât prin marfa bunft,
cât şi prin preţurile eftine c e le ofer.
In aceasta adeatare semnez cn toată stima:
eső 3 - 3

M o s z k o v i t z

Zsigmond.

Mare asortiment de cele mal fine materii indigene
şi din străinătate
Tipografia

v

m p., preşedinte.

»ѢѢ gjfl

B%
es
oOB

>

»
"&

S
OB
CS

*

s*

Dr. Pavel

Oprîşa

m. p.

Cu

toată onoarea Îmi iau voia a înştiinţa p. t. public,
cu luând In întreprindere

BERERIA TEATRULUI
a m

d e s o h i s - o

un

şi zilnic pun în consumaţie bere proaspetă regească
pahar S cruceri, de asemenea vônd vin producţie proprie,
un litru 36 cruceri.

Bucătărie excelentă, vipt cu luna, preţ moderat.
Ca Român rog sprijinul prea onoratului public.
Ca toată stima

Nieolae Gavrilette,

—m
m
ii

Tribuna Poporului" Aurel Popevioiu Barcianu.

restaurateur.
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