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BrașOVU 3 Februarie v.
Aflâudu-ne în ajunulă adună- 

riloru generale de estfi timpă ale 
institutelord nbstre de credits și 
economii, credemu a fi binevenitu, 
de-a ne îndrepta de astă-dată 
atențiunea asupra acestoru însti- 
tuțiuDi ale nbstre, carî prin nu- 
merulă loru crescendo și prin ac
tivitatea, ce-o desfășură în sînulu 
poporului nostru, au începută se 
jâce unu rolă din 4* 4* mai
însemnată în viâța nbstră socială, 
economică și culturală.

împrejurările timpului voră re
clama acji mâne introducerea 
unoru modificări de-o influință mai 
multă, ori mai puțină hotărîtbre 
și asupra operațiunei bănciloră 
nbstre. Intre acestea, loculă primă 
îlă va ocupa, de sigură, reducerea 
intereseloru după depuneri și îm
prumuturi. O asemenea reducere 
pieocupă acfl pe toți economiștii, 
în parte ea a și urmată pe unele 
locuri și se pbte prevede cu tâtă 
siguranța, că nu peste multă ea 
va trebui se urmeze și la băncile 
nbstre românescl.

împrejurarea acesta privesce 
de-o potrivă nu numai pe împru- 
mutători și capitaliști peste totu, 
ci și pe acționari. Se scie, că la 
institutele nbstre de credită, — 
mulțumită acurateței, cu care suntă 
conduse, și frumosului avântă, ce 
șiTau luată în urma acesta, — di
videndele acționariloră au mersă 
pănă acum totu crescândă. Pen
tru viitoră înse, avendu-se în ve
dere reducerea intereseloră după 
depuneri, crescerea acesta a di- 
videndeloră acționariloră ar sta în 
raportă cu totulă întorsă față de 
deponenți seu capitaliști. împre
jurarea acesta ar reclama, cu dreptă 
cuvântă, o conformare potrivită și 
din partea acționariloră, — o Con
formare, ce după a nostră părere, 
ar trebui se preocupe cu multă 
seriositate pe acționarii români în 
fața viitâreloru adunări generale 

ale instituteloru nâstre de credită 
și economii.

Misiunea acestoru institute ale 
nostre este în prima linia ajuto
rarea poporului. Acestă misiune 
trebue sâ o aibă în vedere ac
ționarii români mai pe susă de 
tâte, căci numai atunci vomă ave 
cuvântă de-a ne bucura de îmul- 
țirea și prosperarea acestoră in- 
stituțiunl românescl, dâcă ele voră 
contribui în adevără și în modă 
simțită la ușurarea și îmbunătă
țirea sorții poporului.

Ajutorarea, din profitulă cu
rată, a dif'eriteloru nbstre așeejă- 
minte culturale încă este unulă 
dintre principalele scopuri, ce tre
bue se le aibă în vedere condu
cătorii bănciloră nâstre naționale, 
împreună cu acționarii loră. Fru- 
mâsele esperiențe din trecută ne 
îndreptățescă a spera, că de acestă 
scopă nobilă și frumosă se va 
ține de astă-dată semă în măsură 
cu atâtă mai mare, cu câtă mai 
îmbucurătbre este, pe de-o parte, 
prosperarea instituteloră nâstre de 
credită, er pe de altă parte, cu 
câtă mai arejetâre devină din (ți 
în 4* ȘÎ trebuințele poporului.

Vedemă, că de tbte părțile ne 
copleșesce literatura streină; ve
demă, că prin comunele nostre 
rurale se înființâză din ană în ană 
mulțime de biblioteci poporale stre
ine, în timpă ce poporulă nostru 
este aprâpe cu totulă lipsită de o 
lectură românescă bună și sănă- 
tâsă. Ori câtă de multe și ori câtă 
de mari ară fi alte trebuințe ale 
poporului nostru, în împrejurările 
actuale nu c-redemă să pdtă face 
institutele năstre de credită și eco
nomii unu serviciu mai bună și 
mai potrivită causei culturale a 
poporului, decâtă prin înființarea de 
biblioteci poporale.

In direcțiunea acesta trebue să 
începemă o activitate seriâsă și 
sistematică. Afacerea ar căde în 
resortulă Asociațiunei transilvane 
pentru literatura română și cul

tura poporului română. Asupra 
modului, după care amu crede noi, 
că ar fi consultă se se procedeze 
în privința înființărei de biblioteci 
poporale, ne vomă pronunța mai 
pe largă cu altă ocasiune. De
ocamdată ne mărginimă a cons
tata, că pentru a se pute începe 
o acțiune în direcțiunea acesta, 
trebue mai întâi se i-se dea Aso
ciațiunei Transilvane mijlocela de 
lipsă.

Ună bună începută ar pute 
face în direcțiunea acesta institu
tele nostre de credită, dâcă chiar 
cu ocasiunea proximeloră adunări 
generale, din sumele menite pen
tru scopuri de bine-facere, ar des
tina o parte și pentru înființarea 
de biblioteci poporale. Sumele 
menite spre acestă scopă se se 
pună de-ocamdată la disposiția 
Asociațiunei, care la timpulă său, 
suntem ă siguri, că nu va întâ^ia 
de-a organisa o acțiune sistema
tică pentru in4estrarea comune- 
loru nbstre cu biblioteci poporale.

Dâcă cuvântulă nostru va ave 
resunetulă dorită, vomă reveni a- 
supra cestiunei pe lungă și pe 
largă. De ocamdată încheiămu cu 
dorința, ca viitdrele adunări gene
rale ale bănciloră nâstre se aibă 
urmări binecuvântate pentru sârtea 
poporului nostru românescă.

ORONWA POLITICA.
— 8 (15) Februarie.

piarulG rusesoă „Novoje Vremja“ 
vorbiudă despre noulă programă alu gu
vernului Taaffe <hoe> că ministrulă pre
ședinte p. făcută auestfi programa în 
urma unei dorințe mai înalte și mai 
înainte a fosta oonvinsă, că formarea 
unei maioritățl din cluburile liberalilorfi 
germani, a Poloniloră și conservatorilor^ 
se va arăta de imposibilă și oă astfelă 
va primi încuviințarea pentru o nouă în- 
oeroare cu o maioritete slavă. Eveni
mentele din urmă nu contrazisa acostă 
aserțiune. Dușmanii neîmpăcațl ai partidei 
liberale nu voesoa să audă de altceva, 

decâtd de victoria deplină a programului 
lorâ, adecă: germanisarea oompletă a 
Austriei. Contele Taaffe de sigură, oă 
nici odată nu a aprobată ună asemenea 
programă, punendă față de aoesta pro- 
gramulă său de „împăcare a naționalită
ților^ Va fi interesantă așa dâră a afla 
ce va faoe oontele Taaffe, la ună oasă es- 
tremă, ou majoritatea sa „din casă în 
oasă“.

*
In ședința camerei comunelor» din 

Anglia, din 13 Eebruarie, deolarâ minis- 
trulă președinte Gladstone, aplaudată en- 
tusiastică de partisanii săi, că o lege co
ercitivă permanentă este imposibilă. Sco
pula proiectului din ședința trecută a 
fostă înființarea unei oorporațiunl legis
lative cu sediul î-i Dublin pentru afa
cerile legislative și administrative ale 
Irlandei. Pentru supremația parlamen
tului monarohiei se va purta de grijă în 
întroduoerea proieotului „ home rule “. 
Vioe-regelui i se va da putere esecutivă 
deplină. Gorporațiuuea legislativă va con
sta dintr’ună consilia legislativă de 48 
membri și dintr’o adunare legislativă de 
103 membri. Irlanda va purta o parte 
mică din cheltuelele monarohiei.

Sibilu, 22 Februarie n.

La internatulă de fetițe ro
mâne, ală Asociațiunei transilvane, 
din cele 60 de locuri, pentru câte 
este acela înființată, mai fiind pe 
semestrulu alu 11-lea vre-o cinci locuri 
vacante, pănă la finea lunei curente se 
mai potu primi eleve, anume și în 
cursulu complementară, în care 
din 8em. 1, se află înscrise 15. 
Dealtmintrelea numerulă totală 
ală eleveloră interne și esterne, câte 
suntă înscrise pe anulă școlastică 
1892/3, este 84, anume în cl. I 
civilă 16, în cl. II18, în cl. III 19, 
în cl. IV 16, er în cea comple
mentară, precum se arată mai 
susă, 15 eleve, totală 84.

Voindă sS adăogămu la acelă 
numeră ală eleveloră șcblei civile 
publice încă și pe cele 20 de eleve 
din șcâla elementară susținută de

FOILETONUL# „GAZ. TRANS.“

Reîntorsu.
Noveletă, de

Margareta Moldovană.
(Urmare.)

In anulă acesta avea să se țină în 
Parisă ună oongresu mare medicală, la 
care aveau să ia parte toți medicii mai 
renumitl, din tdte statele.

Se apropia acum oongresulă. Me
dicii sosiau deja ou Zile înainte, din tdte 
părțile. Au venită din Afrioa, Asia, Aus
tralia, America ; se înțelege de sine, că 
maioritatea medici'crh sosiți, era din Eu
ropa. Toți erau ou renume mai mare, 
seu mai mică.

Din America eu venită vre-o dece 
inși, între cari Doltsch, oa celă mai de 
frunte medică ală Americei.

Acesta era omă cam de 46 de ani. 
De statură miilociă, grosu, fața îi era 
încungiurată de o barbă mere stufosă; 
avea ochi mari negri, mai multă melan
colici ; nașă puțină încovoiată, frunte 

mare, lată. Purta ochelari. Tdtă fizio
nomia lui avea o înfățișare forte se- 
ridsă. Vorbea puțină și așa părea a fi 
mai multă gânditorft. Cam așa era elă 
acum, însă cu totulă altcum în tinerețe. 
După oum se schimbă anii, așa se schimbă 
și omulă. Cu încetulă, ou încetulă, fără 
de-a observa, te trezescl, că nu mai ești 
cum ai fostă. Tdte ideile, aspirețiunile 
și fantasiile viitorului, din tinerețe, iți 
pară sbuoiumări deșerte, visuri copilă
resc!, în fine o comediă jucată nu pe 
bină, oi în vieța praotieă. Ajunsă odată 
la o etate mai înaintată, zîmbescl invo
luntară la amintirile loră. Ba unii, fiin- 
du-le trecutulă mai aventuriosă, ca ală 
nostru, de esemplu, devină serioși și’lă 
privesoă fără plăcere, rece, ca și cum ar 
privi Ia negura ddsă din depărtare.

Doltsch locuia în New-York. De 
era Americană ori nu. asta nimeni nu’țl 
seia spune. Atâtă se soia, că locuiesoe 
de multă în New-York, apoi fiind-că și 
densulă a fostă la începută medică, oa 
toți medioii de rendă, nimeni nu s’a in
teresată de elă mai de apropo; er aoum, 

fiind-că era de multă în New York, dră 
nu’lă mai întreba nimeni, de unde-i. E 
destulă atâtă să soimă, că elă se buoura 
aoum de ună renume forte mare, nu 
numai în America, fără chiară și în ce
lelalte părți ale lumei. Nu e mirare der, 
ddoă a fostă primită în Parisă cu en- 
tusiasmă. In decursulă oongresului aoes- 
tuia, încă a dată doveZl nouă, forte 
eolatante, despre soiința și oapaoitatea, 
ce o avea.

Doltsch lua parte mai la tdte con
gresele mai mari, căci pusese basă la o 
avere forte frumosă....

** 4c
Contesa de V. venise la Parisă, oa 

să’șl caute de sănătate, căci aoum deve
nise și mai slabă, și ou tdte că consul
tase mai toți medicii din provinoiă, aoeș- 
tia nu i-au ajutată nimioă; s’a hotărîtă 
deol să vină la Parisă să înoeroe o cură 
radicală, ou vre-ună medică bună.

Contesa înohiriâ o parte dintr’ună 
hotelă, unde se stabili dimpreună ou 
fiulă său, pe care îlă ruga să loouesoă 
la densa, câtă timpă va sta ea în Paris.

Dedre ce numele ei familiară era 
forte ounosoută, ea nu voia să scie ni
meni, oă se află aoolo; se însorise la 
hotelulă numită „Contesa de Blendeurtt. 
Astfelă numele ei adevărată a rămasă 
ună secretă.

Ea oonsultâ ună medioă forte bună 
și aoesta a și luat’o în grija sa.

Treoură câte-va săptămâni de oând 
era contesa în Parisă sub grija oea mai 
bună a medioului. Boia ei însă nu se 
ușura de looă, din oontră, ea era forte 
slabă. VăZendă Victoră că mamă-sa de
vine totă mai debilă pe Zi ce merge, îi 
făcu propunerea, că dedre-ce în Parisă 
se află la oongresă forte mulțl mediol 
renumițl, să consulte și dintr’aoeștia pe 
vre-unulă. Contesa se învoi și a spusă 
medicului ei să cheme pe vr’ună medică 
streină, la o consultare, pe oare îlă va 
afla densulă mui espertă.

Aoesta merse la Doltsch, ca la oelă 
mai renumita medică ală oongresului.

După ce i spuse soopulă venirei sale, 
și după ce Doltsch primi invitarea, îi
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cătră Reuniunea femeilor! române 
din Sibiiu, deră adăpostită sub 
același acoperementă cu șcbla Aso- 
ciațiunei, așa numerulu tuturoru ele- 
veloru, câte primescu instrucțiune și 
educațiune înlăuntrulu acestui edificiu 
este 104.

Din matriculele acestoru două 
școle se vede, ca partea cea mai 
mare a eleveloru, carî frecventeză 
aceste șcble, anume cele din in
ternată și altele așezate pe la 
unele familii, suntu concentrate 
aici din mai multe ținuturi locuite 
de Români, cari dispună de stări 
și averi frumbse și cari dorescă și 
voie3că a da fiiceloră instrucțiune 
atâtă creștinescă, câtă și sănetosă 
românescă, apărată de fumuri aris
tocratice, representată prin șlepuri 
și alte fantasii.

A

Naționalitățile în Ungaria.

„Sudsteirische Fosta dela 1 Fe
bruarie publică următorulă primă 
articulă:

Dualismul! fundatei abia în 1867, 
se 8gudue în t6te membrele sale, și vor! 
trebui făcute multe îmbunătățiri în struo- 
tura i internă, deoă acostă formă de 
stată voiesoe să se susțină. Dualismul!, 
așa preourn l’a creată Beust, are multe 
ousururl, dintre cari noi vomă amiuti 
cele mai însemnate.

Mai întâiu îi lipsesoe prinoipiulO po
litică și logica istorică. E dreptul! de 
stata istorică ala Ungariei prinoipiulă 
lui, atunol nu e logică a nega în aoelașl 
timpă dreptulă de stată boemă și pe 
celă croata. Nu e cu cale a se provooa 
de o parte la dreptulă istorică, de altă 
la puterea fisioă. Dâcă dreptulă de stată 
boemă s’a stinsă cu bătălia de pe Man
tele Albă, aceeași s’ar pute (jice ȘÎ des
pre oelă unguresoă, arătând! la capitu
larea lui Gorgey din 1849. Dealtmintre 
lea dreptulă de stată boemă fu și după 
bătălia amintită, recunoscută solemnă de 
mai mulțl domnitori. Dreptulă de stată 
croată însă nu e prea oombătută.

Ună altă ousură prinoipală ală dua
lismului e neaptitudinea lui practioă. Nici 
ună stată nu e soopă pentru sine, și are 
numai atunci dreptă de esistență, decă 
garanteză loouitoriloră săi o vieță supor
tabilă. Deoreoe însă dualismulă oâroă să 
îndeBtulesoă numai doui națiuni, pe Ma
ghiari și pe Germani, cari suntă în mi
noritate față de poporațiunea totală, în 
vreme ce față de exigențele poporeloră 
slavice și romane are puțină seu niol 
ună respectă, e luoru naturala, că aceste 
popore nu se simtă acasă în imperiu și 
se pună în apărare față de apăsare, pre
ferare și contopire. Acesta e oausa lup
tei de naționalități austriaca. Sfîrșitulă 

spuse bâla contesei — întru câtă o ou 
nosoea dânsul!.

Ora de oonsultare se fiosâ pe (jiua 
următâre lă șese după prânejă. Erau 
aprepe șese 6re. Contesa ou Viotoră se 
aflau în salonulă de primire și așteptau 
sosirea medicilor!. Ea era culcată pe-o 
oanapea și conversa cu fiulă său, când 
întră servitorulă, aducândă pe-o tavă bi
letele mediciloră.

— „Să între", fu răspunsulă-
Victor! se sculă de pe jilț! și merse 

înaintea loră. Mediculă de casă presentâ 
pe mediculă Doltech.

— „A, mă buoură forte domnule, 
că ești atâtă de generosă, de te-ai obo
sită pănă la mine", (jise contesa oferindă 
la amândoi jilțuri.

Contesa le spuse din nou, tâte su
ferințele ei corporale. Doltsch 4’86> c& 
trebuie să se facă o diagnosă specială.

_  nVă rogă der domniloră să în- 
trămă în altă odaiă“, cp3® oontesa și eși 
urmată de medici.

(Va urma.) 

acestei lupte nu e de prevăzută, deore- 
ce puterile de ambe părțile suntă oam 
egală de tari. E așadâră mare primejdia, 
oa imperiul! să se ruineze în urma sgu- 
duiriloră interne; conduoătorii statului 
suntă obligați prin urmare moralminte 
de a afla măsurile și organisările neoe 
sare pentru oonsolidarea imperiului.

Când Boemii aveau pe Cehii bă
trâni de conducători prudenți, se părea, 
că eseoutarea egalei îndreptățiri în ju
mătatea vestică a monarohiei nu va în- 
târcj’a; de altă parte resistența popâre- 
loră din Ungaria față de hegemonia ma
ghiară, părea frântă. Prin neferioita 
schimbare în Boemia suntă acuma Slavii 
din jumătatea vestică deocamdată în des- 
avantagiu; cu atâtă mai puternică se 
mișoă însă Românii și Slavii din jumă
tatea ostioă. Maghiarii vor! esperia, ca 
mulțl alțl biruitori de putere, că idei nu 
se potă stîrpi din lume cu forța, și o 
astfelă de ideiă e în timpulă nostru prin 
cipiulu de naționalitate. Aoestă principiu 
constă în aoeea, că fiă-oare poporă vre 
să se desvâlte pe basa limbii, istoriei și 
a individualității sale naționale și că spre 
aoestă soopă vre să ajungă o anumită 
libertate de a se mișca și o autonomiă 
națională.

Cine se opune acestui ourentă ală 
timpului, trebue să fiă pregătită la oele 
mai grele lupte. Și esperiența învață, oă 
unde forța fisioă se luptă oontra unui 
principiu, oea dintâiu trebue să cadă. 
Cu atâtă mai vârtos! se va întâmpla a- 
oâsta, unde puternicii răcjimațl pe forța 
singură, au o oposițiă în față, care și 
fisicesce li-e egală. Și în Ungaria stă 
luoruln ssttelă. Acolo sunta 17 miliâne 
de locuitori (ou Croeții) dintre cari Ma
ghiarii și adepții loră Ovrei abia nu
mără 6 miliâne. Chiar deoă vomă lua, 
oă cele 2 miliâne de Germani voră ob
serva o ținută neutială în acestă luptă, 
totă mai rămână 9 miliâne de nemaghiari 
față de 6 milione Maghiari. Deși trebue 
să ounâsoemă, oă Maghiarii în posesiu
nea puterii de stată, în nobilime în a- 
lianță ou Ovreii bogațl și în energia și 
vitejia propriă au mijlâoe puternioe la 
disposițiă, nu trebue să uitămă de altă 
parte, oă popârele adversare au, afară de 
hotarăle statului ungară, neamuri de a 
oeeașl trupină, pe ală oăroră spriginO 
morală și fisioă potă oonta în oasă se- 
riosă, âră Maghiarii suntă avisațl numai 
la puterea loră propriă. Acesta momenta 
e atâtă do ponderosâ, înoată nimioesoe 
ori oe șanse de isbendă a Maghiarilor!.

Luânda în revistă popârele nema
ghiare din Ungaria, trebue s£ damă lo
cuia primă Rom inilor u. Ei trăiesoă în 
masse compacte în Ardelă și în Ungaria 
ostioă, au o inteligință patriotică cu sen
timente naționale și stau în oontaotă in
timă ou regatulă României vecină, care 
numără 6 mii. de loouitorl, în vreme oe 
Românii diu Ungaria numără înșiși peste 
8 miliâne.

Croații, odinioră cei mai puternici 
adversari ai Maghiariloră, oe e dreptă 
au oădută fârte adâncă din înălțimea lor, 
parte din oausa discordiei între ei, der 
mai alesă în urma lipsei de oaracteră a 
unei părți mari a inteliginței lora, care 
s’a arunoată oa sclavi la pioiârele Ma
ghiariloră, oa să capete vr’ună postă seu 
vr’ună altă avantagiu. Aouma s’au unită 
amândouă partidele oposiționale și e de 
sperată, că ună ourentă mai sănătosă va 
îndemna pe Croații naționali la o ener
gia mai mare, ca și ei să între în a- 
lianța oelorlalte popâre în lupta pentru 
libertate, independență și dreptă de stată 
oroată. Ei asemenea au ună sprigină în 
frații loră de sânge din Dalmația, Istria 
și în Sloveni asemenea înrudiți cu ei.

Slovacii, ce e dreptă suntă slabi în 
capitală și inteligință, natura loră de 
porumba, iubitâre de pace și răbdătore, 
desvâltă rară energiă, suntă însă numă- 
roșl. Ei sunta la 2y2 miliâne. Durere, 
ei s’au despărțită de Cehi prin crearea 
unei limbi literare proprie, posedă însă 
și aouma simpatiile morale ale aoelora. 
Dela Polonii vecini potă ou greu aștepta 

vr’ună spriginO, deârece ei au ajunsă 
prin oalumniărl maghiare în vestea de 
panslaviștl, fără să merite aoâstă nu
mire. Ori oe mișcare a biețiloră Slovac 
e timbrată adeoă de Maghiari și Ovrei 
de panslavismO. Ou tâte acestea n’au să 
despereze de ajutoră, oăol dinspre nord 
suntă pretutindenea înounjurațl de po
pâre Slave, Cehi, Poloni și Ruteni.

Sârbii din Ungaria nu suntă așa nu- 
măroșl, dâr suntă mai energiol deoâtă 
Slovaoii și au ună racfimă puternioă în 
Sârbia învecinată.

Rutenii suntă oam l/2 milionă. Suntă 
ou sentimentă. națională, au sprigină în 
frații loră din Galiția și Buoovina. Ei 
suntă amici ou Slovaoii.

Germanii suntă împrăsoiațl în tâtă 
țâra, dela ei nu putemă aștepta o resis- 
tență seriâsă față de hegemonia maghiară. 
Numai Sașii ardeleni, oarl loouesoă mai 
compactă la olaltă, dau din oând în oând 
oâte ună semnă de opos’țiă. Cu Românii 
Sașii trăiesoă în pace, ceea oe pentru cei 
dintâiu pote să fiă avantagiosă.

Slovenii din Ungaria suntă puțini, 
deol nu potă oăde în oumpănă.

Aceste suntă puterile oposiției un
gare. Căci ceea oe se numesoe în par- 
lameutulă din Pesta „oposițiă", nu e 
oposițiă; corbă la oorbă nu soote ochii 
și în parlamentulă ungară ședă numai 
Maghiari și câțiva maghiaronl oroațl, 
cari suntă uniți asupra cestiunei, că în 
Ungaria numai Maghiarulă e ohiămată, 
aptă și îndreptățită la hegemonii.

SOIRILE QILEI.
— 3 (15) Februarie.

Secțiunea Predeal! a Ligei, după oum 
suntem! informați, desvâltă pe tâte te- 
renele ună zelă fârte frumosă întru înain
tarea scopului său. Petrecerea ou tom
bolă, oe a dat’o cjilele treoute în sala 
garei dela Predeală, a reușită bine, adu 
oând! ună venită frumosă pentru fon- 
dulă 8eoțiunei. In sera de 6 Februarie 
v., după oum ni-se oomunioă, se va da 
din partea secțiuuei ună nou bală cu 
tombolă in salonulă otelului Bușteni. Ani
mația, ce oaraoteriseză petreoarile frați 
lora noștri dela Predeală și jură, va 
atrage de sigură, și de astă-data, ună 
publioă numărosă.

—x —
Puterea armată, austro-ungară. Ce 

timă în „Armeeblatta următârele date sta- 
tistioe referitore la puterea armată a 
Austro Ungariei: 1: Pedest^imea : Infan
teria comună dimpreună ou Landwehr-ulă 
austriaoă (în timpă de paoe ou 16,640 
âmenl, în timpă de răsboiu cu 131,670 
âmenl) la olaltă cu armata teritorială 
din Ungaria, are în timpă de paoe 211,140 
omeni, în timpă de răsboiu 985,040 
dmenl. 2) Cavaleria : regimente oomune 
de cavaleriă împreună ou Landwehr-ulă 
austriaoă (în timpă de paoe 3,350, în 
timpă de răsboiu 9,510i laolaltă ou re
gimentele de oavaleriă din armata teri
torială din Ungaria, are în timpă de 
pace 219.780 omeni, în timpă de răs- 
boiu 87,510 dmenl. 3) Artileria campes 
țră și de munte-. în timpă de >. ace 27 120 
omeni, în timpă de răsboiu 81,110 omeni. 
4) Trupe technice (înțelegându-se aici și 
artileria din fortărețe) în timpă de paoe 
17,350 dmenl, în timpă de răsboiu 53,000 
dmenl. 5) Care și corpulu de ambulanță 
împreună cu alte trupe auxiliare : în 
timpă de pace 13,850, în timpă de răs
boiu 88,420 dmenl, 6) Trupe destinate 
pentru servicii mai înalte-. în timpă de 
paoe 6400, în timpă de răsboiu 19,000 
dmenl. Priu urmare armata austro-uo- 
gară are în timpă de pace. 326,040 dmenl, 
în timpă de răsboiu 1,315.370 omeni.

— x —
Din Constantinopol! se scrie, că o 

mare serată s’a dată în 13 1. c. la d-nulă 
Mitilineu, pentru a serba căsătoria prin
țului moștenitoră română. Afară de co
lonia română, au mai luată parte la 
acâstă serată toți ambasadorii și miniș
trii străini ou personalulă mis’unilorO 
loră și mulțl demnitari otomani; ser
barea, care a durată pănă la 2 ndptea, 
a fostă din oele mai reușite. D. Mitilineu 
a fostă primită Vineri de SultaDulO, 
căruia i-a remisă o scrisore a Regelui 
Carolă, prin oare îi notifioă căsătoria 
prințului moștenitoră. Primirea făcută 
ministrului României a fostă de o ex
tremă afabilitate.

—x—

Fenomen meteorologicii. Cetimă în 
„Paloda" din Bârladă: In sera efi^i de 
23 Ianuarie curentă, pe la orele 8, îna
inte de a răsări luDa, a apărută la ră
sărită, în dreptulă orașului nostru, o- lu
mină roșiatică pe oeră. După răsărirea 
lunei s’a văcjută ună curoubeu ale cărui 
oolorl reflectau în roșu, ^erde și galbenă, 
er în mijlooulă lunei se desemna o cruoe 
străluoitâre de raze lumindse ; în extre- 
mnlă de susă ală oruoei se observa ună 
notirașă, oare sămăna mai multă a ne
gură, oare curgea de ambele părți ale 
oruoei. Aoestă fenomen! a durată aprdpe 
pănă la drele 11, oând odată ou înălța
rea lunei la orizont! a dispărută semnul! 
oruoei și ouroubeulă. Era ună tablou fee 
rioă, oare a pusă în admirațiune pe toți 
oei oe l’au văcjută și ou dreptă ouvântă 
oăol oruoea era splendidă fiindă ca li
pită pe disculă lunei. Nu lipsiau de oâtă 
cuvintele latine: „hoo signo vinoes“, ca 
odiniOră în timpulă Marelui Constantină. 
Multă lume oomenteză, oa de obioeiu 
la noi, în tâte felurile aparițiunea sem
nului oruoei pe disoulă lunei. i —x —

Doliulti național! al! Polonilor!. „Neue 
Freie Presse“ primesoe din Leov o co
respondență în care se cjice, că studenții 
poloni de acolo și-au dată mâna de a 
strica tâte balurile și petreoerile, ce se 
voră arangie în anulă acesta în Leov. 
Așa la 3 Februarie a. c. n. 150 studențl 
au înoercată a întră ou puterea într’uuă 
locală, uude o societate a meseriașilor! 
avea o serată cu dansă. Poliția, care a 
Introvertită, a fost! primită ou petrii și 
numai după ce au făcut! întrebuințare 
de armă, tumoltanții au părăsită curtea, 
îndreptându se spre oasină, unde au în
cepută a sparge ferestrile pentru a strioa 
balulă araugiată de membrii oasinei. Po
liția a 'ntrevenită și aiol, der abia după 
ce i-a sosită sucursă a putută restabili 
ordinea. 54 de esoedențl au fostă ares
tați; după constatarea identioității loră 
toți, afară de trei inși, au fostă puși pe 
picioră liberă.

— x—
0 familiă intregă nebună. In oasa de 

nebuni din Berlină se află de vr’o câ
tă-va vreme, uuă proprietară amerioană. 
Elă îșl înohipue, oă e rudă ou împăra
tul! Germaniei și de aoeea și-a luată 
familia, oare suferă de aceeași ideă fixă 
și a venită la Berliuă, oa să se presinte 
la „rudele lorău, adecă familiei imperiale 
germane. Aoestă familiă oiooniiă la capă, 
constă din bărbat.!, femeiă și două fete 
mari ale loră. Der ei în loca să ajungă 
la oastelă, au ajunsă în mânile poliției, 
care i-a dusă pe tus patru în balamuc!. 
Aci, după o ședere de vre-o 8 (file, s’au 
vindeoată întâiu cele două fete, pe urmă 
mama loră. Ele au pornită îndată er în 
America, lăsând! pe bietul! proprietară 
în îngrijirea dootoriloră berlinesl. Pro
prietarul! e greu de vindecat!, Hind-oă 
în capulă lui a răsărită întâiu ideia fixă 
că e rudă cu împăratul! și elă apoi și-a 
îuebunita și familia, făoându o să orâdă 
acesta. Negreșit!, oă împrejurarea aoesta 
a ațițată ouriositatea doctorilor!, oarl 
nu-șl potă închipui oum o întregă femi- 
liă din Amerioa a putută să înebunesoă 
de ideia fixă, oă e înrudită tocmai ou 
împăratul! Germaniei.

—x—•
Cununiă- D-lă Constandină A. Mavro- 

dină din Buouresol și d ra JSvantie I. 
Poiciu din Galați (România) s’au cunu
nate Dumineca trecută în biserioa St. 
Nioolae din Galați, — Dorim! ferioire 
tinerei părechl.

—x—
Reuniunea germană de cântări din 

Brașov! a arangiat erl o produc- 
țiune (Liedertafel), vaarangia încă două 
una Joi în 16 și Sâmbătă în 18 Fe
bruarie în sala hotelului Centrală Nr. 1 
sub conducerea prof. R. Lassel. Progra
mul! aoestoră produoțiunl este intere
santă și variata. Se va juca și piesa 
teatrală „Amor in Pensionat", seu „Die 
gefoppte Direotrioe", urecum și opereta 
oomioă „Incognito" seu „Der Furst wi
der Willen."

—x—
Clubul! lucrătorilor! brașoveni va da 

o producțiune și petreoere Duminecă în 
19 Febr. n. o., în sala „Hotelului Cen
tral Nr, 1“. Produoțiunea constă din piese 
teatrale, soluri, coruri pentru bărbați și 
amestecate, în limba română, germană 
și maghiară; pe lângă cari se va e- 
seouta și piesa teatrali „Vlăduțulă 
Mamii", sâu Copilul! răsfățată, come
dia într’ună aotă, jucată de membrii du
hului. Prețul! intrărei de persână 50 or. 
fnceputulă la 7 ore sera. Venitul! curată 
e destinată pentru cumpărarea unui pian! 
pe aema clubului.
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Diua de 24 Ianuarie în
Slatina.

Slatina, 27 Ian. v. 1893.
Duminecă, 24 Ian., s’a serbată în

treita sărbătdre și la secția Oltă a Ligei 
culturale a Româniloră : aniversarea uni ■ 
rei principatelor!! române, a întemeierei 
Ligei și unirea Altețiloră Lorti Regale, 
Principele Ferdinand și principesa Maria 
de Edimburg, — printr’o ședință festivă 
și o oonferență publică, ținută de d-lă 
profesori! Teodoră Cartianu, despre edu- 
cațiunea națională.

Mai întâiu D-lă Dr. Al. Stăncescu, 
vice-președinte al scoției Olt, presidând a- 
oestă solemnitate, a desohisă ședința fes
tivă prin o ouventare binesimțită, ară- 
tândă importanța Ligei culturale...

D-sa mulțămesoe Olteniloră, cari 
s’au arătată totdeuna iubitori de patriă 
și națiune, oă au răspunsă în numără a 
tată de însemnată, făoândă astfelă, oa 
seoția Olth să fiă numărată printre oele 
dintâiu și mai energice seoțiunl. D-sa 
face o scurtă dare de semă asupra acti
vității și situațiuuii fiuanoiare a secției 
Oltă, preoum și despre resultatele do
bândite de Liga culturală în străină
tate.

„Da Ddmneloră și Domniloră4, în
cheia d-10 Dr. Stănoesou, „4iua de 24 
Ian., este o di mare, este o 4* dulce, 
eBte o di frum6să, căci la 24 Ian. 1859 
făourămă unirea principateloru române, la 
■24 Ian. 1891 Întemeiarămii Liga culturală 
a Româniloru, care însemneză unirea tu- 
turoru Româuiloru în cugetă și în sim
țiri.*

Terminândă d-lă Stăncescu ouvân- 
tarea D sale între aplausele cele mai căi- 
durdse, — ooupâ tribuna d-lă prof. T. 
Cartianu, pentru a-șl desvolta conferența 
D-sale: despre eduoațiunea națională.

D-lă Cartianu, printr’ună exordiu,— 
ală cărui resumată ne silimă a-lă repro
duce pe oâtă se pdte de fidelă — 4loe: 
...oă cdrda simțirei durerdse a poporului 
■română sub arcușulă geniului lui Andrei 
Mureșianu euntă aoum mai bine de 50 
de ani, răsuna prin strofa:

Zărescă în depărtare ună rîu ce-a 
[frântă unirea

La fiii unei mame, oe sortea i asupri 
O! Milcovă, rîu de patimi, ce ne- 

[gră-țl e numirea.
Când aflu, c’a ta undă, pe frați îi 

[desparți*4, 
și acestui câută durerosă îi răspundea 
ecoulă bardului de pe malulă Șiretului 
din lunca dela Miroesol:

„Ai să dămă mână cu mână
Cei ou inima română; 
Să ’nvârtimă hora frăției 
Pe pământulă României..., 
Erba rea din holde pieră 
Piâră dușmanii din țâră ; 
Intre noi să nu mai fiă, 
Deoâtă fiori și armoniă.,.. 
Vin la Miloovă cu grăbire 
Să-lă seoămă dintr’o sorbire, 
Și să treoă drumulu mare 
P’ale nostre dulci otare....

și tdtă suflarea românesoă dela porțile 
de feră și pănă la Dorohoi s’a repedită 
la Milcovă și l’au sorbită cu o dragoste 
.sufletâscă și românâscă.

Acâsta este prima serbare a 4‘leî de 
.astădl.

Totă bătrânulă anaooret, de pe iu- 
-bitulă său „Retezatulo“, a îngenunchiată 
lângă bunulă său prietină „Surulă*4 stră- 
vădăndă prin oâța vremuriloră la ori- 
jsontulă îndepărtată ală viitorului popo
rului română, ne arăta calea, oare tre- 
,bue să o urmămă în vederea evenimen- 
'teloră viitdre, cu aceste providențiale es- 
jjresiunl:

„Români din patru unghiuri, aoum 
[ori nici odată

Uuiți-vă în cugetă, uniți-vă ’n sim- 
[țirl“.„.

.și Românii abia după atâția ani au în
temeiată, prin fundarea Ligei culturale 
a Româniloră, unirea în ougetă și’n sim
țiri la 24 Ian. 1891; — etă pentru ce 

• diua de astăd< este a dâua serbare.
A treia serbare este unirea Altețeloră 

,L. Regale: Principele Ferdinand și prin- 
.oipesa Meria d’Edimburg, sărbătdre mare 

pentru întregii poporalii româneștii, co- 
mdră nesfârșită de speranțe și aspira 
țiunl pentru toți cei oe simtă adevărată 
românesoe, — oărora iubitorulă poporă 
românesoă din cele 32 județe ale țerii 
le-au trimisă spre întâmpinare totă oe 
are elă mai scumpă, oomdra lui de dra
goste și de veseliă, 32 de miri și 32 de 
mirese, cari să-i primeăcă cu oortegiulă 
loră de moravuri și obiceiuri, emblemi- 
sate prin tradiționalnlă bradă, semnulă 
vitalității și energiei poporului româ- 
nesoă,... prin lada plină cu zestrea iubi- 
rei și a devotamentului pentru tronă și 
dinastiă... După obioeiulă pământului, u- 
rămă și noi, Slătinenii, buniloră noștri 
prinți: „norocii și cesu bunii să le dea 
Dumnecțeu*.

Asooiindu-ne la urarea, oare ese din 
sînulă Olteniei, le 4i°emă și noi, Secția 
de Oltii a Ligei oulturale:

„Bine a-țl venită în țeră
Să Fi-Țl predestinat!,
Otarele-i să ’ntiudețl 

u
D 10 profesoră Cartianu întrândă a- 

poi în desvoltarea obieotului conferen- 
ței d-sale arată, oă pentru a ajunge la în
demnarea poetului, de a ne uni în ou- 
getă și ’n simțiri, ne trebue o eduoa- 
țiune națională uniformă. Aruncă o pri
vire Bumară asupra educațiunei la po- 
pdrele vechi și insistândă asupra eduoa- 
țiunei la AtenienI și Spartani și ou deo
sebire la Romani, cu cari avemă înru
dire de sânge, apoi D-sa vorbesce des
pre influența slavismului și a grecismu
lui în eduoațiunea poporului nostru, trao- 
teză mai pe largă despre educaținnea la 
Români în timpurile mai vechi, luâudă 
oâteva tipuri oaraoteristioe din istoria 
Româniloră, oa Ștefană oelă mare, Vlad 
Țepeșă, Petru Ceroelă, Matei Basarabă, 
Vasile Lupulă eto.

D-sa vorbi l'/2 oră și neputendu
și desvolta conferența, obiectulă fiindn 
prea vastă, promite a o continua de altă 
dată, când va vorbi despre eduoațiunea 
firâsoă a poporului, despre ideile peda- 
gogiloră moderni asupra educațiunei și 
în fine despre educațiunea actuală și mo
dulă cum ar trebui să se faoă eduoațiu
nea națională.

Mercur.

Procesulu Panama.
In 9 Februarie la 3dre după amiacjl 

președintele Perivier ceti sentința în pro- 
oesulă Panama. Ferdinand și Carol Les- 
seps au fostă oondamnațl la ÎDohisdre pe 
5 ani, Maxim Fontane, Cottu și Eiffel la 
câte 2 ani înohisdre. Ferdinand și Carolă 
LesBeps, Fontaueși Cottu la amendă de 
oâte 3000 franol, er Eiffel la 20,000 fr. 
Acestă sentință a produsă o mare sen- 
sațiune. Etă cum s’a petreoută aoestă pu- 
blioare a sentinței.

Sala palatului justiției era plină de 
dmenl. Agitarea oresoea din oe în oe 
mai tare, Publioulă făcea felă de felă 
de combinațiunl. După dra 1 apăru Eiffel, 
însoțita de fiulă său și se așecjâ liniștită 
pe ună scaună. Elă era fdrte palidă. La 
3 ore se anunță sosirea curții de apelă.

Președintele Perivier cetesce sen
tința și motivările ei. Procurorulă gene
rală a fostă în dreptă a porni oeroetare, 
deorece aici să traoteză do esorooherie și 
mituire.

Efeotulă oetirei sentinței asupra acu 
sațiloră fu diferită. Charles Lesseps, era 
ca și sdrobită. Elă plângea necontenită. 
Fontane ședea tăoută și încruntată. Cottu 
avea o aparință liniștită, der se pute 
observa la elă semne de nervositate 
Eiffel arăta o liniște de marmură, ne
mișcată asculta elă sentința cea grea. 
Când elă se ridică, oa să părăsescă sala, 
se apropia de elă fiulă său, oare îi strînse 
mâna. Și aoum Eiffel rămase reoe și li
niștite, pe când în auditoriu se provooâ 
o viuă emoțiune. Toți aousații au insi
nuată cerere de nulitate.

Greu îlă lovesoe sentința pe bătrâ 
nulă Ferdinaud Lesseps, marele Fran- 
oeBă, care zaoe bolnavă în oastelulă său 
La Chesnaye și pănă aoum nici n’a 

aflată, că e împrooesuată. Soția sa de- 
olarâ oătră ună redBotoră ală 4’arulu’ 
„Figaro14, oă soțulfl ei în săptămâna din 
urmă a avută ună accesă de deliriu, care 
ținu o <ji întrâgă.

*
țliarulă „Gaulois*4 aduoe soirea, oă 

ună deputată distinsă va propune ună 
proiectă de lege pentru amnestiarea lui 
Ferdinand Lesseps.

Consiliulă oomunslă ală orașului 
Rouen a deoisă să schimbe numele cheului 
Lesseps in Voie Guilbert.

Tâte (jiarele se ooupă ou publioarea 
sentinței. Cele mai multe o află de pre 
draconică, impresiune, care se află și în 
publică. Asupra ambiloră Lesseps și asu
pra lui Eiffel s’a pronunțată maximulă 
pedepsei.

Piarulă „Lanterne14 sorie: Oondam 
narea bătrânului Lesseps va fi esploa- 
tată de străinătate oa ună aotă de deoă 
dere morală a Franciei. „Sieole44 410e> 
că LeBseps a fostă ună omă mare, 
„Gaulois*4 4ioe, că sdrtea lui Lesseps 
pdte să o desorie numai unt! Sohakes 
peare. „Figaro14 propune, oa Carnot să 
agrațieze pe bătrânulă Lesseps.

L i t e r a t u r ii.
Revista critică literară, oe apare la 

Iași sub direcțiunea d-lui Ar. Densu
șianu, profesoră la universitatea de acolo, 
oonține în Nr. 2, nrmătorele: Refrenulă 
oolindeloră, de Ar. Densușianu; Ună 
prooesă încheiată (notiță literară), de 
Ovidiu Densușianu; Mirele ou doua mi
rese (novelă originală), de I. Corbană ; 
Ciobauulă împărată (anecdotă poporală); 
La — Dreptate, Originea pământului, 
Făclia și întunereoulă, Deșteptare târejie, 
poesii de Ar. Densușianu; întrebări. — 
Revista apare în fasoioule volumindse la 
înoeputulC fîă-oărei luni. Costă pe ană 
20 lei; pentru Austro-Ungaria 6 fl. Abo
namentele suntă a se adresa la Redao- 
țiune în Iași (Strada Carolă Nr. 42).

— La 1 Martie st. v. a. o. va apăre 
în Buourescl, sub îngrijirea D. Gr. Sfetea, 
ună Buletină, întitulată „Bibliografia 
României*4 în care se voră publica tdte 
oărțile literare, didactice, militare, soi'n- 
țifice etc. etc. ce au apărută și voră 
apăre, în limba română, s’au în limbi 
străine referitoră la Români. Acostă pu- 
blioațiune este menită a aduoe mari fo- 
ldee, celoră oe voiesoă a fi totdeuna în 
curentă ou progresulă scrieriloră susă
menționate. In interesulă propriu și pen
tru înlesnirea scopului propusă, d-nii
autori, editori și tipografi, suntă
oăldurosă rugați, sâ bine voesoă a tri
mite câte-ună ex. din scrierile și publi- 
cațiunile d-loră, spre publicare la Re
dacția Bibliografiei, Strada Lipscani 96. 
Abonamentele costă 2 fl. anuală.

— In editura „Librăriei șodleloră" 
C. Sfetea, Buourescl, a apărută Tratat» 
elementarii de analisă chimică calita
tivă. Pentru usulă școleloră superidre 
farmaciștiloră, mediciloră și ingineriloră 
de Dr. Maximilianu Popovicl. Chimistulă 
laboratorului reg. monop. statulu’. De 
vânefare la librăria N. Ciurou, Brașovă. 
Prețuia lei 1.50, sâu 72 or.

Necrolog u.
Nastasia Popă, oa soțiă, Maria măr. 

Botta, Dr. Alesandru, medică de muni
cipiu în Satu-nou (Bănată), Ioană, preotă 
cooperatoră în Nușfalău, Simionă, jur. 
abs., oa fii; Michailă Botta, proprietară, 
Alesandru Cheresteșiu, oa gineri ; Maria 
O. Popă, Rafiia Popă n. Rusă, oa nu
rori; Iuliusă, studentă gimnasială ; Ioana 
Alesandru, ca nepoți; preoum și numă 
roși consângeni și afini ou inima frântă 
de durere aduoă la ounosoință, oumcă 
neuitatulă loră soță, tată, frate, ooneân- 
gână și afină

IACOBU POPU,
protopopi ală Budacului română și parochă 
ală Nușfalăului, fostă profectă de legiune în 

anulă 1848,
după o vieță plină de aotivitate, desvol- 

tată cu multă zelă și lăudabilă arddre 
întru pomovarea oauseloră de interesă 
publioă, bisericescă și comună, și-a dată 
blândulă sufletă în mânile Creatorului 
Duminecă în 12 Februariu st. n. 1893 
la 4 dre d. a. în ală 70 lea ană ală etății 
și ală 44 lea ană ală preoției și fericitei 
sale oăsâtorii.

Osemintele scumpului decedată se 
voră astruca, după ritulă biserioei gr. o., 
MerourI în 15 Februarie st. n. 1893 la 
11 dre a. m. în oimiterulă gr. oat. din 
locă.

Nușfalău, 12 Februarie 1893.
*

ANANIA POPU,
v.-protopopă archidiecesană, parochă gr. cat. 
ală comunei Morlaca, și membru fundatorii 
ală Associațiunei transilvane pentru literatura 

română și cultura poporului română.
după ună morbă sourtă, provâcjută 

ou 8. saoramente ale murbunejiloră, a în
cetată din vieță în 12 F ebruarie st. n. 
1893 la 9*/2 dre săra, în anulă 69 ală 
vieței sale laboridse și 36 ală preoției 
sale. Subsorișii pătrunși de cea mai adânoă 
întristare aducemă acestă jalnioăoasă la 
ounosoință am’oiloră și ounosouțiloră. 
Rămășițele pământeaci ale scumpului de- 
funotă se voră înmormânta și depune în 
oripta familiară din locă în |16 Februa
rie n. o.

Morlaca. 13 Febr. n. 1893.
Iuliu Popă, propr.; Ioană Popă, par. 

și adm. protop. gr. oat.; Dr. Emilă Popă, 
med. în Bucuresoî; Carolina Popă, oa 
fiii și fiică; Franoisoa, Otilia, Sabina, Cor
nelia. ca nepdte; Leontină Popă, jude 
de trib., oa frate; Cornelia n. Bianu, 
Cornelia n. Popă, Iustina n. Gală, oa 
nurori; Anioam. Suru, Iustina vâd. Gală, 
Virgina m. Dr. Chețanu, Ținea, Vale- 
riu, Romulă, Iuliu, leronimă, Cornelia 
m Faroașă, Victoria m. Lehene, oa ne
poți și nepdte de frate și soră; Aronă 
Rezei, preotă gr. o. în Ciuoea, ca cum
nată.

*

— Văd. Elena Belu născ. Z. Pârvu 
a încetată din viâță Vineri în 29 Ia
nuarie a. o. în ală 56 lea ană ală etății. 
Rămășițele pământesci ale răposatei se 
voră ridica dela biserioa română din 
Grdverl, Duminecă în 31 Ianuarie a. o. 
la 3 dre după amdtjl și se voră așeeja 
spre veoinică odihnă în oimiterulă aoelei 
biserici. Despre aoestă perdere înounos- 
oiințeză cu durere :

Brașovă, 29 Ianuarie 1893 st. v 
Maria Belu, ca fiioă; Ana Const. Panțu, 
Bița Ioană Popea, Susana Petru Brote, 
oa surori.

Fiă-le țărîna ușdră și memoria bine
cuvântată !

DIVERSE.
Povestea unei moșteniri. Pe la 

sfârșitulă vecului treoută trăia în orășe- 
lulă Boskovitz (Moravia) ună rabină cu 
numele Solomonă Fărber. Fratele lui, 
Zallel, pe oând era deja de 15 ani, cer- 
tându-se ou familia, s’a dusă în Rotter
dam (Olanda) unde s’a botezată și cu 
vremea a ajunsă episoopă catolică. Elă 
a murită la 1865, lăsândă familiei sale 
o avere, oare cu dobândă la dobândă se 
ridică la suma de 60 milidne de franci. 
Familia lui oonstă din nepoți și nepdte. 
Unulă dintre ei, cu numele Iacobă Făr
ber, în vârstă de 60 de ani. Elă trăesoe 
în Boskovitz și trăesoe din aceea, că 
Îmblân4ește ohițcanl și dă representații 
eu ei. Ună altă frate ală aoestuia trăesce 
de asemenea într’o miseriă ne mai po
menită. O soră a frațiloră Farber e mă
ritată cu ună dre-care Ultmann și tră- 
ește de multă vreme în Viena. Deja pe 
la 1866 și mai târ4iu la 1877, familiile 
Fărber au foste înseiințate despre moș
tenire. Dâr ele n’aveau parale și de 
aceea nu puteau sâ facă nimioă. La 1890 
însă femeia Ultmann juoândă la loteriă, 
câștigă lozulă mare de 600,000 de fr. 
Bucuriă fdrte mare. Atunci’ s’au făcută 
pașii neoesarl pentru ridioarea moște- 
nirei. Deooamdată însă eBietă în privința 
acesta ună prooesă între Austria și 
Olanda.

PrODriGtirtt llr. Aurel Mureș! anu.

Redictoril rcsponsiiiltl, Gregoriu
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PUBLICAȚIUNE
privitore la presentarea fasiunilorfl pen

tru dare de câștigi! clasa III.
La provocarea oficiului de dare oră- 

șenesoă din 30 Decemvre 1892 Nr. 
6442/92 pentru așternerea fasiuniloră 
darii de câștiga clasa III păDă în 20 Ia
nuarie 1893, numai o parte mică de con
tribuabili au răspunsă.

In urma Emisului înaltului Minis- 
terfl reg. ung. de finanțe, cu data Buda
pest 25 Noemvre 1892 Nr. 78806/92, se 
provocă din nou prin acesta toți Indus
triașii, meseriașii, neguțătorii, antrepre
norii. agenții, advocațu, medicii, spițerii, 
inginerii, arendașii s. m. d. cu unti cu
vântă toți cari cadă în categoria dării 
după câștigă clasa III să-și predea fasiu- 
nile ooreota scrise, cari vorO servi de 
basă la prescrierea dării pe anii 1893, 
1894 și 1895 pănă la 18 Februarie 1893 
la oficiulu de dare orășeuescO.

Acelora, cari nu-șl voră așterne fa- 
siunile respective, li-se va măsura darea 
după datele, ce se voră constata din par
tea ofioială.

Contribuabilii suntO îndatorați, pănă 
in 18 Februarie 1893, să declare câștigul 
ourată ce au obținută din meserie seu 
atacerl in trei ani, prec?dențl anului 1893 
adecă 1891, 1892, 1893.

Seu decă afacerea n’a durată toți 
trei ann să dedare câștigulă curată numai 
pe timpă câtă au exerciată comerciul, seu 
meseria. Ca câștigă curată se acceptă 
acea sumă, care resultă după ce se scadă 
cheltuelile necesare pentru comerciu, sân 
meseriă. Cheltuelile proprietarului afa- 
c«rei, respective contribuabilului, cari nu 
aparțină la purtarea afaoerei seu între 
prinderei decâtă pentru susținerea lui, 
a familiei, seu a casniciloră, nu e permisă 
a fi subtrase din venită seu câștigă.

Acela care are câștigă seu venită din 
diferite specii de comerciu seuîntreprin 
dere este obligată pentru fiă care specie 
separată, să subșternă fasiune de câștigă.

Acei contribuabili, cari au în ser- 
viciulă loră ajutore suntă îndatorați a 
presents pe lângă fasiune o listă în care 
se induce numele, timpulă intrării îu ser

viciu, și salarulă lunară sbu anuală ală 
respeetiviloră ajutători.

Contribuabilii, oarl voră întreprinde 
vre-o afacere după conscripția dârei sunt 
obligați în termin de două luni dela <jiua 
deschiderei neg. țului seu intreprinderei, 
a substerne fasiunea. Formulare de fa- 
siunl de dare, cum și formulare pentru 
însemnarea ajutore'oră se predau parti- 
deloră la oficiulă de dare orășăneBC.

Contribuabilulă este obligată a in- 
duoe în rubricele fasiunei datele necesare 
ou consciențiositate, în looă de juramcntă 
a subscrie fasiunea, care subscriere valo- 
reză ca parolă de onore împreună ou 
loculă și Hatulă estradărei.

Arătările neadevărate seu neesacte 
înduse în fasiunea dărei classa III după 
negoțulă seu ori și ce întreprindere, cari 
aruncă câștigă ori venită, cu scopă de a 
prescurta erariul financiar, vor fi privite ca 
transgresiuni, cari se vor pedepsi cu plata 
sumei de odata până în optă ori mal multă 
decâtă suma cu care a fostă erariulă 
financiar păgubită. Ca cifră de pagubă se 
va lua acea sumă, oare va fi constatată 
de organele ce sunt însărcinate cu măsura
rea dârei de câștigă.

Brașovă. 9 Februarie 1893. 
85,2 3. Magistratulu orășenesc.

Societate mutuală_ să distribue intrefără acționari. asigurați.

THE MUTUAL 
Societate iin New-Iort te as®m 

asupra vieței 
ou fondulă de 

S3© milione franci 
este cea mai mare instituțiuno fi
nanciara din lume. Asigură viața 

după tote combinațiunile.
Spre informațiune detailată a se 

adresa la
Direcțiunea generală pentru Ungaria 

Budapesta, Becsi utcza 5.
24,2—6.

Qpm Tf K 118 M 81 ®ca 118OOttAiAOA SOCIETATE PE ACȚII IN BUDAPESTA
FABRICA ȘI BIROULC CENTRALI? : BIROUL© ÎN ORAȘ© ȘI DEPOSITULO:
VI., Kiilso vâczi-iit VI., Podmaniczky-utcza 14,

Filiala depositului: VIII., Kerepesi-iît 77 sz.

Garnituri de treierați! cu aburii și cu vârtejii (Gopel),
mai departe

Pluguri Rayol patent.,
Pluguri cu unu feru sistemulu Rayol, 
originale Sclilick și sistemă Vidat*. 

Unelte pentru lucrarea pământului, 
grape și spărgători de bulgări.

Pluguri cu 2 și 3 feare patent. SCHLICK 
distinse cu mai multe premii din cele mai mari

Mașini de semănată io rânduri „HALADAS11, jatentate Schliet
și tote mașinele agricole.

Mori pentru curățitulu cerealelorfi, mașini pentru prepararea nutre
țului, mori pentru uruită.

Mașini originale americane pentru legată snopii și mașini pentru CO- 
situlă bucateloră, mașini de cosită ârba, drumuri de feră transportabile 
pentru câinpă etc.

Prețurile cele mai eftine. — CondițiunI favorabile pentru plată. 
$14-' Prețuri-curente la cerere gratis și franco, 

18-1.
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Domnii acționari ai institutului de credită și de eco
nomii „ A R D E L E A N A“, societate pe acții, se invită în 
virtutea §-lui 18 ală statuteloră societății la

a Vll-a Adunare generală ordinară,
care se va ține în Orfișt-iă, la 16 Martie 1893 st. n. după 
ametjl la 2 ore, în sala cea mare din casa proprie (Piața 
mare Nr. 2J

Obiectele puse la ordinea (lilii suntii:
1. Raportulu direcțiunei despre starea întreprinderii 

peste totu și despre resultatulu gestiunii auului din urmă 
în deosebi.

2. Raportulă comitetului de supraveghiare.
3. Decisiunea asupra compturiloră anuale.
4. Propunerea direcțiunii îa obiectulu lucrăriloru pre

parative pentru reconstruirea casei institutului, situată în 
Piața mare Nr. 2.

o. Propunerea direcțiunii, relativă la crearea unui fondfl 
de garanță, întru acoperirea perderiloru, ce voru obveni 
peste ană la operațiunile societății.

6. Propunerea direcțiunii, cu privire la modificarea 
§§-loru 4, 6, 30, 39, 45, 46, 48, 50 și 51 din statutele so
cietății, și înmulțirea capitalului socială.

7. Decisiunea asupra împărțirii profitului curată, rea- 
lisatu în ultimulă ană de gestiune.

8. Fixarea marceloră de presență pentru anulă viitoru.
9. Alegerea aloră 3 membrii în direcțiune, la locurile 

devenite în vacanță, conformă §§-loră 77 și 78 din statute.
10. Alegerea comitetului de supraveghiare, pe unu nou 

periodu de 3 ani
11. Eventuale propuneri făcute în seusulu §-lui 28 din 

statutele societății.
12. Esmiterea aloră doi acționari pentru verificarea 

procesului verbală ală adunării generale.
Domnii acționari, cari în sensulă §§-loru 20, 21 și 22 

din statutele societății dorescă a participa la adunare în 
persbnă ori prin plenipotenți, suntă poftiți a și depune ac- 
țiile și eventualele documente de plenipotență la cassa in
stitutului celă multă pănă la 15 Martie st. n. la 12 6re 
antemeridiane.

Orâștiă, la 27 Ianuarie 1893 st. n.
D i recțiunea.
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ISrasovii.•) ' Strada Porții Nr. 4. Colțulu 
Tergulii boitorii.

on. publică în oasurl de morte, aședămentulă său 
bogata asortata în cari t6te obiectele, atâta sortele

Recomandă 
de înmormântare 
mai de râudă, câta și cele mai fine, se potă oăpăta ou prețuri ieftine.

Comiaiune și depou de sicriurl de metala oe se potă închide 
hermetică, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propria a tuturora sicriiirilori* de lemnu? de 
metalii și d^ leninu de stejarii.

Depou de cununi pentru mouumente și pantlicl cu prețurile 
oele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, oară funebre proprii 
cu 2 și cu 4 oai, precum și una oara funebru vânătă pentru copii, 
precum și cioclii.

Comande întregi ee eseoută prompta și eftină, iau asupră-ml și 
tranporturl de morțl în străinătate.

In fine reoomandă și biroula meu mijlocitora procedânda cu ou- 
noscuta’ml soliditate.

La oasurl de morte a se adresa la

L TTTyTTSZZZr.150,-8.

Tipografia A. MUREȘIANU.


