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în Viena : âf. TWes, Heinrich 
SchaU'n, Rudolf Masse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppcltk, J, 
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Goldbcrgcrg, Eckstein Bernat: în 
Bucuraaci: Havas, Suo-
oursole de Roumanie ; în Ham- 
bur^i Karolyi & Liebmann.

Prețul Inoerțiunilor: o seria 
garmond pe o co lâna 6 or. și 
BOor. timbra pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Be clame pe pagina a 3-a o 
ierin 10 ar. sân 80 bani.
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AbonamBniB pentru Ausirc-Ungaria: 
Pe un an 12 fl.. pe șese luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoi 2 fi. pe an.

Pentru România si străinătate:
Po un an 40 frânei, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă 8 franci.

Se prenumără la tâte oficieie 
poștale din întru și din atară 

și la dcL o o lectori.
ICraamoHtul pentru Brasoi 

administratiunna, piața pi are, 
Târgul Inului Nr. 80 / etagiu 
I.: pe un an 10 fi., pe șâse 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fl. 50 or. 
Ou dusul în casâ: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni G fl., pe trei luni 
3 fl. Un esemplar o or. v. a. 
aâu 15 bani. Atât abonamen
tele cât și inserțiunile sunt 

a se plăti înainte.

Fortificarea „națiunei“.
(7.) Intr’unul din numerii trecuțl 

ai fâiei nâstre am tost reprodus o 
corespondență, ce ’i-a’a trimis din Bu
dapesta chandui „Algcmeine Zeiiungu 
asupra disposițiunei spiritelor din ca
pitala ungară în ajunul mileniului. 
Trist? icdna, ce-o dă fâia germană 
asupr. Gărilor de lucruri din „sta 
tul milenar", dâr nu e mai înveseli
tor pentru Unguri nici tabloul, ce 
ni-1 întățișeză de un timp încdce 
pressa maghiară oposițională, care 
zugrăvesce cu colori destul de po
somorite situația, în care se află 
„națiunea11 în momentele, când se 
pregătesce a serba esistența ei de 
o mi ia de ani pe pământul vechei 
Panonie.

Cu completarea acestui tablou 
s’a ocupat pressa din cestiune și din 
incidentul sărbătorilor învierii, tot
odată însă ea se îngrijesce și de mij- 
lăce de îndreptare și de întărire pen
tru viitor. Remediile propuse cad, 
se înțelege, numai în cadrul strîmt 
al ocrotirei intereselor specifice ma
ghiare de rassă; ele nu purced din 
un sentiment mai înalt al libertății 
comune pentru toți cetățenii fără 
deosebire de limbă și naționalitate, 
și cu atât mai puțin sunt întemeiate 
pe principiul egalei îndreptățiri, care 
să facă posibilă desvoltarea cultu
rală ți politică a popărelor diferite, 
ce constituesc acest stat.

Unul dintre corifeii stângei es- 
treme, Săcuiul archișovinist Gabriel 
Ugron, face în numărul de Paști al 
lui 5Magyarorszâg“ o privire retros
pectivă asupra „națiunei jubilante" 
și asemănând trecutul cu presentul 
ajunge la constatarea, că puterea de 
viață a „națiunei" a scăcjut și că e 
iminent necesar de-a se fortifica 
massele și de a-le deschide porta de 
intrare în viața constituțională și 
parlamentară.

Fiă-care cetățen și patriot — 

dice el — are drept a lucra Ia ces- 
tiunile, cari preocupă patria, dedrece 
fiă-care om cu mintea cdptă e în 
drept a gusta libertatea, a pretinde 
dreptatea și a-și validita dreptul.

Așa este! Principiul e cât se 
păte de măreț și salutar și nici un 
„om cu mintea c6ptă“ nu-i va con- 
tracțice. Dăcă în aplicarea acestui 
principiu Săcuiul Ugron n’ar fi uni
lateral și nu s’ar preocupa numai de 
interesele nenorocitei „idei de stat 
maghiarel ar apare ca unul din
tre cei mai mari apostoli ai liber
tății și dreptății comune pentru toți 
cetățenii. Ugron însă are nefericirea, 
ca toți conaționalii lui, de-a ave simț 
numai pentru „libertatea ungurescă", 
înaintea sa numai Ungurul are drept 
la libertate și dreptate, numai „na
ția alcătuitdre de stat" păte avă pre
tenții la un viitor.

Dată fiind acestă măsură a „li
bertății", să vedem, cum gândesce 
Ugron a și ferici nămul și a 1 „for
tifica" pentru tote timpurile și even
tualitățile. După-ce constată înainte 
de tăte, că luptătorii pentru drep
turile „națiunei" s’au împuținat, și 
că e o firescă cerință a-i spori cât 
mai curând, el cere, ca numărul ale
gătorilor unguri să fiă așa de mare, 
încât să nu esiste posibilitatea de 
a-i înfrica, corumpe cu bani și ameți 
cu rachiu la alegerile dietale. Adecă 
dreptul electoral de adl să fiă înlo
cuit cu sufragiu universal, ca ast-fel 
să răsară ca din pământ o pătură 
„virgină11 de alegători unguri.

Reforma acăsta o pretinde dela 
Ungaria chiar și comunitatea de in
terese și aspirațiunl, în care tră- 
esce cu Europa apusană, și Ugron 
ține fărte mult, ca Maghiarii nici 
în privința acăsta se nu rămână în
dărătul națiunilor civilisate din Apus. 
Cu modul acesta de reformă în 
viața parlamentară el crede, că pe 
de-o parte „națiunea11 se va fortifica 
pentru tote vecurile, ăr de altă 

parte inovația contemplată de el 
va face să se ștărgă tăte nelegiui
rile, ce s’au săvârșit dela dualism 
încoce contra națiunilor nemaghiare 
de sub oblăduirea ungurăscă sub 
falsa etichetă a supremației „statu
lui unitar41 și sub titlul realisării și 
conservării „ideii de stat41.

Ugron se provăcă deci la Eu
ropa civilisată, cu verdictul căreia 
vră să spărie pe puternicii săi con- 
naționall dela cârmă, și în numele 
acestei Europe soliciteză o reformă, 
care se acopere și să ștărgă tăte 
nelegiuirile din trecut comise contra 
popărelor nemaghiare.

Nu mai încape îndoială că 
apucătura e șiretă. Mileniul e la 
ușă, și stăpânitorii din Budapesta 
sunt espușl rușinei de-a se arăta lu- 
mei în totă golătatea lor de politici 
despoțl și siluitori. Der totuși, ca 
să îmblâncțescă verdictul străinătă
ții, ei vor spune, că âtă se fac pre
gătiri pentru o mare reformă în ca
drele căreia vor încăpâ toți cetă
țenii, și Săcuiul nostru va asigura 
pe cei din Apus, că „națiunea mi
lenară44 va da loc la masa verde 
tuturor de-o potrivă.

Prin modalitatea acesta ieftină 
și seducătăre, Ugron și soții săi 
sperâză o a doua fortificare, adecă 
„fortificarea41 reputațiunei „națiunei" 
în fața străinătății.

Cu alte cuvinte, suprematiștii 
unguri vor, ca hiena turbată a ma- 
ghiarisărei s’o îmbrace pe timpul 
serbărilor milenare în piele de âie. 
Vor să arate lumei, că lacomii dela 
putere nu mai prădâză în turma 
viuă a naționalităților și că au de 
gând să ne împartă „drepturi41 cu 
gălâta.

Și Ugron speră, că străinătatea 
îi va crede pe cuvânt. Se pote, ca 
în entusiasmul paradelor și banche
telor să se afle și „dmenl copțl la 
minte41, cari să le credă un mo
ment. Dâr nu se va pută nici-odată 

ajunge la o adevărată întărire și 
conservare a intereselor bine price
pute ale țării, câtă vreme dăinuesce 
un sistem de guvernare basat pe 
ura de rassă și pe principiul încăl
cării celui mai sfânt drept de limbă 
și naționalitate în favorul rassei 
domnitdre.

A fortifica însă „națiunea" prin 
aceea, că vrâi să nimicesc! națiu
nile nemaghiare, însemneză a voi să 
întărescl partea superioră a clădirei 
coperișul și păreții prin aceea, că 
subminezi și dăriml fundamentul ei. 
Un smintit numai ar pute se se 
apuce de o astfel de lucrare.

Și suprematiștii unguri nu vor 
să părăsescă nici acum acest sistem 
de „fortificare". Ei văd răul, văd că 
nu merge bine, dâr în orbul lor 
fanatism au înaintat așa de mult, 
încât o întdrcere ar fi posibilă nu
mai renunțând cu totul la idea bar
bară de a assimila și desnaționalisa 
pe Români și pe Slavi. Insă acesta 
ar însemna pentru ei a capitula 
dinaintea postulatului dreptății.

Nu rămâne der, decât ca oștea 
șovinismului unguresc infect să-și 
continue opera de distrugere pănă 
se va distruge ea însă-și și se va 
prăbuși în mormântul propriilor ei 
păcate.

Atunci „fortificarea" contem
plată de suprematiștii unguri va fi 
desăvârșită!

CRONICA POLITICA.
— 27 Martie.

Interesant este un comunioat al „Co
respondenței poiitioe" din Viena privitor 
la faima despre închinarea stâgului Ro
mâniei înaintea regelui Ungariei ou ooa- 
siunea conductului festiv la mileniul din 
Budapesta. Despre o înohinare, <jioe nu
mita corespondență, n’a fost vorba nici
odată. Totul se reduoe la obioeiul istoric, 
oa la încoronare să fiă purtate pe lângă 
stăgul unguresc și stogurile țărilor, cari
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Dela Societatea geografică, română.
Darea de seină anuală a secretarului gene

ral George I. Lahovari în ședința dela 2 (14) Mar
tie 1896.

I.
După esemplul anilor trecuțl și con

form cu prescripțiile statutelor nostre, vă 
cer voie a vă da sâmă, în aoăstă sără, de 
activitatea sooietăței nostre în cursul anu
lui expirat, și tot-de-odată a vă intrețină 
pe sourt de ceea ce s’a lucrat în străi
nătate de oătră societățile geografice si
milare.

Budgetul oe no-ațl pus la disposiție 
pentru anul trecut s’a soldat la încheiarea 
anului cu o economie de 933 lei, 69 bani, 
și fără a fi fost nevoie e ne atinge de 
mioul capital ce posedă societatea.

Acest bun resultat s’a putut obține, 
mulțumită generosităței D-nei Dr. Tur- 
nescu, care, cu începerea anului expirat, 
a făcut donație societăței ndstre de o ren
tă anuală de 500 lei. Nu me îndoieso, oă 
sunt expresia D-v6strft tuturor, aduoend 
astă-seră D-nei Dr. Turnescu adencele 

mulțumiri ale societăței pentru generosa 
Dsale donațiune.

Cred, că asemenea esemple ar fi imi
tate și de alțl bine-voitorl deoă s’ar re- 
cunosce societăței nostre drepturile de per- 
s6nă juridioă. In acest scop mai mulțî co
legi ai noștri au depus deja pe biroul Ca
merei un proiect de lege și, cum avem fe- 
rioirea a avea mai mulțî oolegl în ambele 
corpuri legiuitore, avem dreptul a spera, 
că acestă reoundsoere să se faoă chiar în 
cursul legilislațiunei actuale.

Budgetul nostru pentru anul curent, 
aprobat de comitet, se urcă la suma de 
12.240 lei, atât la venituri cât și la chel- 
tueli; er contul premiilor, după-oe s’au 
plătit tote premiile datorite pănă acum, 
dă un sold de 2.600 lei, parte în numărar, 
parte nevărsațl încă de donatori, și oare 
va servi a-se plăti premiile, ce se vor mai 
acorda pentru dicționarele județelor Con
stanța și Tulcea.

Și în anul trecut buletinul sooietăței 
geografice a apărut ca de obioei. Prima 
fasciculă cuprinde, între altele, conferințele 
atât de interesante ale D-lor I. Calenderu, 
Gr. Stefănescu și alții, er a doua va cu

prinde erudita conferință a D-lui D. Stur- 
dza asupra populației țărei din punctul de 
vedere etnic. Din dicționarele premiate 
s’a mai tipărit trei, fiind încă două (Dolj 
și Râmnicul-Sărat) sub tipar, astfel oă nu
mărul total al dicționarelor tipărite pănă 
acum se urcă la 25, rămânând a se mai 
tipări în anul ourent, dâcă mijlooele bă- 
nesol ne vor permite, încă 5 județe, și 
atunci vom avea cele 30 județe, cari com
pun România propriu <j’sa> complete. In 
ceea oe privesce cele două județe trans- 
dunărene, ce au rămas încă de premiat, 
am primit pentru concursul de est-timp 
dicționarul județului Tulcea. Pentru jude
țul Constanța nu s’a presentat încă nici o 
luorare și ored, că ar fi mai nimerit a în
sărcina anume un tînăr, care să se fi dis
tins deja în asemenea lucrări, care în va
canțele cele mari, ar putea studia la fața 
locului județul seu cel puțin parte din el, 
ast-fel ca să nu rămână mult timp incom
pletă opera înterprisă de societatea nostră.

Acum este timpul a chibzui și a lua 
măsuri ca, din tot acest voluminos mate
rial adunat, să edităm marele nostru dicțio
nar geografic, care să fiă o operă dâmnă 

de sâoietatea nâstră. In adunarea nostră 
intimă de mane sără voi fi avea ondre a 
vă propune mijlocul oe-’l ored mai nime
rit pentru a aduce la bun efîrșit acăstă 
luorare, și D-v6stră veți hotărî, precum și 
asupra mijlâoelor bănescl, căci o aseme
nea cheltuială nu pote intra în restrân- 
sele resurse ale budgetului nostru or
dinar.

Aoum oă opera ndstră de oăpetenie, 
dicționarul geografic, este aprope terminată, 
trebue să ne gândim la o altă lucrare tot 
atât de folositâre și trebuincidsă și care 
este editarea unui atlas bine condiționat 
a celor 32 județe, care alcătueso regatul 
nostru. N’am trebuință a insista cât de 
mult se simte acestă lipsă, atât pentru 
școlă, cât și pentru particulari; într’ade- 
văr, în ultimii ani s’au tipărit mai muite 
ch'ărțl de județe de cătră profesorii de geo
grafia respectivi, dâr aceste ohărțl păoătu- 
eso prin neexaotitatea lor, fiind copiate și 
reduse de pe oharta Btatului-major aus- 
triao pentru Muntenia, și de pe oharta Du- 
bâu pentru Moldova. Astăzi însă, când 
Statul nostru major a lucrat totă charta 
Moldovei și a Dobrogiei, precum și o bună 
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au fost legate odlnioră ou Ungaria. In oa
șul de față însă, în programa conductului 
festiv nioî pomenire nu este de un stăg 
român, său chiar de unul al României, 
cum n’a fost nici la înooronarea din 1867. 
Totă neînțelegerea provocată de pressa 
din Buouresol s’ar reduoe, c|ice „Pol. Cor.“, 
numai la schimbarea ouventului: „Româ
nia" cu „Cumani a". Quod erat demon
strandum !

*
Față ou soirea dată de „Magyaror- 

szâg", oă nouăle alegeri de deputați die- 
tall se vor faoe încă în Iunie, orî Iulie a. 
o., foia ungurăsoă „Fovârosi Lapok", care 
este în strmse legături ou cercurile guver
namentale, pretinde a soi, oă alegerile mu 
se vor face înainte de Octomvre. „N. W. 
Tagblat" în numărul său de Pasol publică 
interwievul, ce spune că l’a avut ou un 
bărbat de stat ungar. Din aoest interwiev 
încă results, că alegerile vor trebui sS se 
facă neapărat la tomnă, adecă ou 3—4 luni 
înainte de espirarea mandatului aotualilor 
deputațl.

*
Organele guvernului ungureso „Nem- 

zet" și „Pester LIoyd“ publică o declara- 
țiune a. patriarchului Brancovits, care se 
apără oontra unor bănuell și învinuiri ri
dicate în pressa maghiară la adresa lui. 
Patriarohul negă, oă ar fi răspândit între 
Șerbi oredința, oă ministrul-președinte un
gureso prin convooarea cunoscutei oonfe- 
rențe serbesol proieoteză un „atentat" la 
autonomia națională a biserioei serbesol; 
negă că din oausa aoăsta ar fi întrat în 
înțelegere cu Metropolitul sârbesc din Bel
grad; în fine năgă, oă artioulii publicați în 
oestiunea aoăsta de anumite diare serbesol 
s’ar fi soris ou soirea, ori ohiar la îndem
nul lui. Tote aoeste faime, patriarohul le 
deolară oa simple calumnii. Reounosce, că 
Georgeviol, fostul ministru de ouite și ins
trucțiune al Serbiei, îl oeroetăză câte-odată 
în an, der aoâsta o faoe nu ca agent poli
tic, oum a fost timbrat în pressa maghiară, 
oi oa fost oousoolar și prietin din copilăria 
al patriarchului. — Declarațiunea aoâsta 
este întimpinată ou simpatiă de pressa un- 
guresoă.

In cestiunea episcopiei armenești.
Gestiunea înființărei unei episoopii ar- 

menescl în Gherla, precum seim, a dat 
nasoere la o viiuă polemioă în pressa un- 
gurăscă din Clușiu. „Erdelyi Hirado", al 
oărui redaotor este armean, representă în 
aoâstă polemioă interesele Armenilor și 
pledăză ’pentru înființarea episcopiei din 
vorbă. „KoLz9vâr“, din contră, e contra 
înființărei unei episoopii ou rit armenesc 
de temere, oa nu oumva să se deștepte în 
Armeni sentimentul oonservărei de raseă. 
Polemioă în oolănele lui „Kolozsvâr" o 
susține d-1 Szentkirâlyi Kâlmân. Sunt in
teresante motivele, ce le invocă acest Szent

kirâlyi pentru a paralisa tendințele Arme
nilor de a-șl înființa o episoopiă propriă a 
lor. El îșl faoe soootăla astfel:

O episcopia pâte fi de 'lipsă numai 
aoolo, unde sunt preoți, ăr preoții pot fi 
de lipsă numai aoolo, unde sunt și oredin- 
cioșl. In Ardeal însă sunt numai patru pa- 
rochii cu rit armenesc: una în Gherla în
temeiată la 1700, ou 1248 de credincioși; 
a doua în Elisabetopol întemeiată la 1708. 
având adl 319 suflete; a treia în Giurgeu 
St.-Miclăuș întemeiată la 1730 ou 410 su
flete și a patra în Ciuo-Sepviz întemeiată 
la 1785 ou 150 suflete. Cu filiale ou tot 
numărul oredinoioșilor armeni ou rit arme- 
neso este astădl în Ardeal de 2127 oredin- 
oioșl. După datele statistioe ale ultimului 
recensământ 'însă în întrăgă Ungaria se 
află 3523 „individ! cu limba maternă ar- 
menăsoă".

Conclusiunea d-lui Szentkirâlyi este, 
oă stând astfel lucrul, episoopul armean, la 
oas dăcă s’ar înființa episcopia din vorbă, 
s'ar prăpădi de urii, oăol ohiar decă el în- 
su-șl ar boteza pe fiă-oare oredinoios, nioî 
în acest oas nu și-ar pută găsi destulă ocu- 
pațiune. ou oare să-și omore timpul.

Admite însă șovinistul ungur, că nu
mărul Armenilor aflători în Ungaria este 
mult mai mare, de oum îl arată oifrele de 
mai sus, dâr majoritatea covîrșitore a lor 
se declară adl de Maghiari și nioî nu vor 
să scie de-o naționalitate armenâsoă. Frica 
șoviniștilor unguri este, oă înființându-se 
aoum o episcopiă armenesoă, urmarea ar 
fi, oă numărul preoților armeni s’ar îmulți 
„în mod artificial" în tăte orașele, unde se 
află Armeni bogațl, aceștia s’ar despărți de 
biserica rom.-oatolică și s’ar oonstitui în 
paroohii separate armenesol, la urmă ar 
veni matricuie separate armenesol, serviciu 
armenesc, instrucțiune elementară arme- 
nescă, prediol armenesol și „păte-oă într’o 
generațiă nu tocmai depărtată s’ar deștepta 
și spiritul de separațiune național armenesc*. 
Articulul și-l termină șovinistul ungur ou 
cevintele: „Mare păoat comite acela, care 
vîră ic între Maghiari și Armeni și deșt&ptă 
spiritul separ ațiun ei*.

Gu alte cuvinte, Armenii au fost 
ămenl „oinstițl" și „buni patrioțl", pe oât 
timp n’a voit să scie nimio de interesele 
lor de rassă; aoum însă, oând vor și ei 
să facă ceva pentru ei, sunt aousațl cu 
„mare păoat".

Acăsta e răsplata celor ce-șl neglijâză 
interesele rassei pentru câte-un es de ros, 
precum au făout Armenii.

SOIRILE Ș8LES.
— 27 Martie.

Teatru român de diletanțf în Brașov. 
Atragem atențiunea publicului român din 
Brașov și jur asupra seratei, ce se va arangia 
mâne seră în sala nouăi redute orășenescl 
din loc. Programul seratei, atât de promi

țător, nu lasă nici o îndoălă, că vom ave 
o sără din cele mai plăcute. Se va repre- 
senta piesa „Trei doctori de-adață*, comediă 
într’un act, localisată de d-na Virginia A. 
Vlaicu. Diletanții sunt domni și domnișore 
române din societatea nostră de aici. După 
teatru va urma concertul reuniunei române 
de cântări, er la fine dans. începutul la 7‘/2 
bre precis. Prețurile de intrare sunt mode
rate, variând între 1 fl. 20 cr., 1 fl., 80 cr. 
și 60 cr., pentru studențl numai 40 cr. Ve
nitul e destinat pentru fondul societății de 
teatru român. Nu ne îndoim, că publicul 
român din Brașov, ca și cel de prin co
munele învecinate, care a fost prevenit din 
diua primă de PascI prin afișurl, va profita 
de acestă rară și atât de bine venită oca- 
siune spre a petrece împreună acestă pro- 
mițătore seră.

„Regularea comunelor". In ministe- 
riul de interne s’a terminat cjilele aceste 
desbaterea asupra unui proiect de lege 
privitor la „regularea comunelor". Prin 
acest proieot se țintesce la strivirea totală 
a autonomiei oomunelor; colectorii de dare, 
medicii de cero, veterinarii vor fi numiți 
din partea statului. Se vor înființa nisee 
posturi nouă de funoționarl, numiți „K0r- 
solgăblrei*. Numărul aoestora va fi de vre-o 
4800 cu leafă dela 500—800 fl. și pe lângă 
aoeea 150—175 fl. bani de ouartir. „Kor- 
solgăbirăii" vor avâ să porte matriculele și 
să încheie căsătoriile, vor fi adeoă un fel 
de „popi" după chipul și asămănarea lui 
„Pișta-bâcsi". In schimb însă, fiind-oă 
multe din sarcinile „fisoigăbirăilor" le vor 
purta „Korsolgăbirăii", se vor sista mai 
multe dintre posturile de solgăbirău. Dela 
un „Korsolgăbirău" se va oere să fiă ab
solvent de gimnasiu ori de scolă reală su- 
perioră și să fi absolvat cursul pentru ad
ministrația, depunând un esamen de stat. 
Posturi de mediol de cero vor fi 1453.

— o —
Reuniunile învățătorilor confesionali. 

Deărece se află mai multe reuniuni învă- 
țătoresol oonfesionale, ale căror statute nu 
sunt aprobate de guvern, ministrul ung. 
de instruoțiune publică a dat o ordinațiune 
oătră autoritățile superiore bisericesci, în 
oare ordonă, ca cel mult pănă la sfîrșitul 
lui Maid a. o. să i-se trimită statutele tu
turor reuniunilor învățătorescl spre apro
bare, căol după trecerea acestui termin va 
sista activitatea reuniunilor învețătorcscl, cart 
n'au statute aprobate de guvern. — Unde ră
mâne dreptul de autonomia al autorităților 
năstre oonfesionale, decă nici o reuniune 
de învățători nu mai pote esista fără sta
tute aprobate de guvern?

— o—r
Madificare în organisarea preoților mi

litari în timp de pace. „Pester Lloyd" 
oomunică, că Majestatea Sa a conoes, oa 
în viitor preoții militari greoo-oatolicl și 
greoo-orientall împărțițl în clasa VIII, 
de aiol încolo să porte titlul de : „Pro

topopi militari*, er preoții evangeliol mili
tari olasa VIII vor purta titlul de: „Seni
ori militaritt. Numărul preoților militari 
activi în timp de pace este următorul: 
1 vicar apostolic, 1 director consistorial, 2 

I secretari consistoriali, 15 preoți militari, 1 
protopop greco-oatolic, 1 protop. greco- 
ort., 1 senior militar evangelic, 32 curatori, 
39 capelani rom-cat., 11 capelani gr. cat. 
8 capelani gr. or., 8 spirituali și 7 preoți 
evangelic!, total 127 persăne.

D ra Agata Bârsescu va juca în 
Cernăuți in 13, 14 și 15 Apnle n. în tea
trul orășenesc. Piesele, cari se vor repre- 
senta sunt, afară de Ullrauda, dramă de 
Garmen Sylva, (Regina României), Fiiul 
pustiului, Esther și Sapho.

—o—
Deprinderile de arme din anul acesta. 

O ordinațiune mai nouă a ministrului co
mun de răsboiu dispune eu privire la de
prinderile de arme ale reserviștilor și ale 
reservii intregitore următorale: Ofîcerii în 
reservă pe timpul deprinderilor de arme 
sunt de-a se chiăma imediat și fără mol o 
considerare. In anii următori oficerii în 
reservă vor primi oicarea la deprinderea 
de arme deja în luna Februarie. Petițiu- 
nile înaintate pentru amânarea deprinde
rilor de arme, oomandelo militare le vor 
resolva în favorul petentelui numai în urma 
unor piedeol neînlăturabile. Aoei reserviștl, 
cari au fost asentațl în anii 1887, 1889 și 
1891 vor fi chiămațl la deprindere de 
arme pe 20 de tjilo. Oei din reservă su- 
plinitbre, cari au fost asentațl în auii 1889, 
1891 și 1893 și cari au fost instruațl nu
mai 8 săptămâni, vor fi chiămațl pe 28 de 
(jile, er oeilalțl din reservă suplinitore asen
tațl în anii 1887, 1889, 1891 și 1893 vor 
fi chiămațl numai pe 13 cjile.

o —
„Speranța", reuniune de împrumut și 

păstrare în Borgo-Prund, al oărei director 
e d-1 Dr. N. Hăngănuț, a realisat in oursul 
anului trecut un profit curat de 1644 fl. 
42 or., dintre oarl s’au dat spre soopurl de 
binefacere 30 fl., dividende 5°/0. Fondul 
de reservă este 1240 fl. 55 or. Capitalul 
fundamental: 31,265 fl. 90 or.; depuneri 
în oursul anului treout 15,284 fl.

—o —
Parastas. Din incidentul repăusării 

mult meritatului nostru luptător Dr. Ianou
cav. 
din 
Buc.

de Zotta, sooietatea „Deșteptarea" 
Bosanoi a arangiat — 4i°e „Gaz. 
“ — în jiua de Florii un parastas în

semn de adânoă jale pentru perderea pă
rintelui nostru național.

—o —
Importul de fructe în România. 

Getim în „Crierul Financiar": „Mai tăte 
fructele, ce sunt puse în consumațiune, pre
cum : merele, perele, prunele usoate, etc. 
ne sunt aduse din străinătate. In special 
pentru mere e oel puțin cunoscut de toți, 
că ele ne vin din Transilvania; deși sunt

parte din Muntenia, putem, cred, începe 
luorarea unui atlas pe județe, care, pe 
lângă o exactitate perfectă, să presinte și 
o unitate de scară, de semne convențio
nale, eto. Cred că institutul geografic al 
marelui nostru stat-major, în colaborare 
cu sooietatea geografică, ar putea începe 
și duce la bun efîrșit acăstă luorare, mai 
ales astăcjl oând șeful marelui stat-major 
este ohiar onor, nostru vioe-președinte, ge
neral G. Barozzi, oare de 21 ani este în 
capul acestei societăți.

O altă luorare, care inoumbă so- 
oietăței năstre geografioe, ar fi a se pune 
un premiu pentru un mic manual de geo
grafia a României, în oare să se stabilescă 
odată pentru tot-dăuna ortografia, oel pu
țin pentru cele mai însemnate rîurl, pis
curi de munți, orașe eto. Aoest mic ma
nual n’ar trebui să întrăoă peste o călă de 
hârtie pentru tipar și ar urma să se im
prime în mai multe limbi: franoesă, ger
mană, englesă și italiană, spre a se dis
tribui în mai multe esemplare la tote so
cietățile geografice și savante, și la dife
rite congrese internaționale ; prin acăsta

s’ar pune capăt la ortografiile fantastioe, 
oe se găsesc astădl încă în tote manualele 
de geografia străine și s’ar evita erori ri
dicule, oa aoelea oarl așăcjă capitala nostră 
când în Bulgaria, când în Turcia, oând 
în Ungaria; sunt puține cjile de oând cole
gul nostru D. Sooeo a primit o sorisore 
din Franoia, a cărei adresă era: „Bucarest- 
Hongrie*! Veoiuii noștri maghiari sunt 
mai......... șoviniștl în acăstă privință; ei
nu soapă nioî o ooasie ca să nu dea o 
lecție diferiților geografi său chartografl, 
cari nu se conformăză cu ortografia ofi
cială a numelor UDguresoI; ast-fel aoum 
de curend, D. Vidal-Lsblaohe a scos o 
chartă geografică cu titlul „Etats Danu- 
biens* și numai deoât un geograf maghiar 
D. Berecz Anton a publicat o oritioă vi
rulentă operei D-lui Lablache, în ceea oe 
privesoe numirile unguresc!. „Les accents et 
„Ies traits-d’union sont presque partout nd- 
„gligts*! Se plânge D. Berecz, și mai de
parte D-sa continuă: „Nous ne oompre- 
„nons pas pourqui l’auteur (Vidal-Lablache) 
„donne au „Danube* le nom allemand 
„(Donau) et supprime le nom hongrois 

„(Duna). II en est de meme pour l'Aluta ă 
„câtă duquel se trouve inscrit le nom va- 
„laque (Oltu); mais le cotă hongrois (Olt) 
„manque. L’insertion du mot Transylvanie 
„ătait oompletement inutile, puisque laTran- 
„sylvanie est totalement inoorporăe â la 
Hongrie ; la dănomination spăciale n’a plus 
sa raison d’etre!" Ce ar cjice D. Berecz, 
dăcă ar primi o scrisăre cu adresa „Bu- 
dape8t-Roumanie ?“

In cursul anului espirat s’au ținut 
mai multe oongrese geografioe: astfel la 
Brema coogresul societăților geografice 
germane; la Roma aoela al societăților 
geografice italiano; la bordeaux congresul 
geografic și ethnologio al societăților fran- 
oese și la Londra al șeselea congres geo- 
grafio.

La Brema și la Roma n’au fost ni
menea din partea țărei, ăr la congresul 
dela Bordeaux anunțase participarea sa dl 
profesor Xeuopol; un doliu în familii având 
l’a împedeoat a merge la Bordeaux. D-sa 
a trimis la congres un memoriu asupra Ro
mânilor din regatul Ungariei, care a fost 
oetit îutr’una din ședințe și în urmă pu

blicat în dările de sămă ale congresului.
In oeea ce privesoe congresul inter

național ținut în luna August trecut la 
Londra, el se oompunea de peBte 1500 
membri din tăte părțile lumei. Sooietatea 
nostră a fost representată prin d-nii Grig. 
Tocilescu, Nedaiano, primul secretar al le- 
gațiunei năstre la Londra, și subsemnatul, 
delegați de oătră societate, cât și de cătră 
ministrul nostru al afacerilor străine; a mai 
participat și d-1 Holbau, delegat din par
tea ministeriului de ouite.

Congresul s’a desohis în săra de 26 
Iulie, în sala cea marea dela „Imperial 
Institute", de la South KensigtoD, de cătră 
A. S. R. ducele de York, în fața unui au
ditor de aprăpe 3000 persăne din oorpul 
diplomatio, membri congresului, miniștri 
și marii demnitari ai Coronei.

îmi este imposibil a vă da în astă 
sără o dare de semă cât de sumară asu
pra luorăriior congresului, căci aoăsta m’ar 
duce prea departe și a-șl răpi d-lor confe
rențiari un timp prețios.

Un raport detailat asupra aoestui oon- 
gres este gata și va apare în primul nos- 
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localități în țâra nostră pe unde cultura 
pomilor fructiferi formâză o ooupatiune se- 
riâsă și bine îngrijită, printre locuitorii dela 
țâră, totuși din lipsa ounoscințelor de a-se 
putâ pune în evidență, prin o reolamă în
tinsă, produsele lor rămân neoăutate, âr 
valârea lor deprețiată. Camera de oomercifi 
■din Fooșaul râgă în parte pe camerele de 
comeroifi din Ploescl și PitescI — regiuni, 
pe unde arboricultura este mult desvoltată 
— se ’i dea adresa fiă a negustorilor sâu 
a producătorilor de fructe, spre a-i reco
manda oomersanților din aoâstă circum
scripția, cari sunt nevoițl să impârte aoeste 
articole din străinătate.

—o—
Societatea pentru cultura și litera

tura română în Bucovina-^ Comitetul aces
tei Societăți a decis să seț țină o adunare 
generală extra-ordinară Dumineoă în 31 
Martie (12 April) 1896 precis la 5 ore 
după amâcjl în localitățile Sooietății. Pro
gramul adunărei va fi: 1) Alegerea vice
președintelui și a 3 membri în Comitet. 2) 
Discursul și propuneri privitore la intere
sele Sooietății.

—o—
Reînoirea privilegiului Băncei aus- 

tro-nngare. Se sorie din Viena „Agenței 
Naționale11: „Se dă ca sigure amănuntele 
următore în privința reînoirei privilegiului 
Băncei austro-ungare: Privilegiul se va 
jreînoi pentru un period de 12 ani; sediul 
social va fi tot la Viena și tot în acest 
Oraș se va țină și adunarea generală. 
Dreptul Statului asupra benefioielor Sooie- 
tăței va începe după ce acționarii vor fi 
primit 5 la sută; escedentul se va împărți 
între acționari în Stat oând va treoe peste 
6 la sută. Trei din patru părți vor apar
țină Statului, adecă oelor două guverne, 
cari îșl vor împărți beneficiile după pro
porția ouotei plătită de Ungaria pentru 
oheltuelile comune ale monarchiei. Cele 
112 milione bilete de Stat se vor amortisa. 
^Proiectul guvernului se va supune celor 
două parlamente în cursul Besiunei actuale. 
Bonurile salinelor se vor retrage din cir- 
oulațiune prin emisiunea unor rente- 
-oorone.

—o—
Un prinț ca preot. Prințul saxon 

Maximilian, al 3-lea fiiu al moștenitorului 
presumtiv de tron, va fi hierotonit anul 
aoesta ca preot. De trei ani el stu
diază teologia în Eiohtătt, sub conducerea 
episcopului br. Leonrod. Prințul Maximi
lian a studiat de-altmintrelea și drepturile 
și pe lângă acâsta, portă rangul de loco
tenent al regimentului al doilea de gre- 
nadirl. La rangul aoesta însă el va renunța 
înainte de hieiotonisire.

—o—
Liferare. DireoțiuDea institutului co- 

reoțional r. u. din Sibiiu publică concurs 
pentru liferare de reohisite de masă (tacâ
muri) și de bucătăria, cum și alte obiecte 
de fier, tinichea etc., mai departe perii, 

tru buletin din anul acesta, astfel oă acei 
cari se interesâză de asemenea studii vor 
pută în curând ceti în buletinul nostru di
feritele ce8tiunl desbătute, cât și resolu- 
-țiunile luate. Un mare progres sciințific s’a 
obținut la coDgres, prin faptul că delegații 
franoesl au admis ca prim-meridian meri
dianul dela Green-Wich, pe oând din par- 
te-le delegații englesl și americani au de
clarat, că adoptă pentru lucrările geogra
fice și sciințifice sistemul deoimal. Să sciă 
câte neajunsuri se pricinuiau învățătorilor 
prin asistența mai multor prim-meridiane 

.și oâtă cernâlă a curs și câte discursuri 
s’a pronunțat în favorea unuia său altui 
meridian; de astă-dată cestia s’a tranșat 
și de-o parte și de alta s’a făout sacrificii 
de amor propriu rău înțeles. Asemenea și 
adoptarea sistemului celui mai rațional, 
sistemului metric, pentru lucrările de eciință 
va fi bine primită de toți acei, cari se 
■ocupă cu studiile sciințifioe.

Tîuărul bursier al societâței, d-1 Me
hedinți, a urmat în timp de patru ani 
cursurile geografice dela Sorbona din 
.Paris și in urmă la universitățile din 

cearoeafurl, țâle de lână, fețe de masă și 
covâre etc., ce trebueso pe sâma institutu
lui. Ofertele sunt a-se faoe în scris la di- 
reotiunea institutului pănă în 20 April n. o. 
InformațiunI se pot cere la biroul oamerei 
comerciale din Brașov.

—o —
Băile scolelor românesc! din loc, 

cari din oausa sărbătorilor și a unor repa
raturi au fost pănă adi închise, se vor re- 
desohide mâne, Joi în 9 Aprilie n. c.

Rntenisarea în Bucovina și Românii.
„G-azeta Bucovinei11 anunțând, că 

în budgetul statului pentru 1896, 
care e deja sancționat, figureză și 
o sumă anumită pentru activarea 
gimnasiului rutean în Cernăuți cu 1 
Septemvre a. c. scrie:

Cu totă stăruința deputatului și ma
reșalului țării, d-lui Lupul, în comisiunea 
budgetară pentru activarea de clase para
lele și române la acest gimnasiu, cu totă 
orațiunea deputatului baron Vasilco, oare 
a documentat necesitatea creării claselor 
paralele ; eu tote că s’au trimis mai mult 
de 200 de petiținnl din partea poporului 
român din Buoovina; cu tâte oă și consi
liul comunal din înalta dietă a țării au luat 
concluse în aoelașl sens, totuși guvernul cen
tral nu a aflat de bine să țină sâmă de ele, 
amânând împlinirea aoestei trebuințe irape- 
riâse păuă cine soie oând...

Activarea gimnasiului rutean stă îna
intea ușelor. Partidul Rutenilor tineri din 
Buoovina, respective pionerii din Bucovina 
ai acestui partid galițian, lucră din răspu
teri pentru popularea claselor paralele ru- 
tene, ce se activăză la tomnă. In propa
ganda lor orbă nu întrebă de naționalitatea 
copiilor, cu cari vor să populeze gimnasiul 
lor, oi numai de cunosoințele lor limbis- 
tioe. Ajunge, oa un copil să soie cât de 
puțin vorbi rusesoe, ca să fiă înrolat în 
lista lor, căci activitatea emisarilor uorai- 
nofill, le este destulă garanțiă, oă toți oo- 
piii, ce vor fi însoriși în paralele rutene, 
pănă la terminul înscrierii vor dispune de 
cunosoințele suficiente ale limbei rutene, 
pentru oa să potă fi primiți. In servioiul 
acestei oause ei nu cruță nici munoă, nici 
mijldoe.

In fața aoestor neobosite sforțări, oe 
fac Românii? Ișl string ei râudurile pen
tru o energioă contra-aoțiune ? Este con- 
soiă elita societății românescl dm Buoovina 
și mai ales inteligența română din Cer
năuți despre pericolul ce amenință vlas- 
tările cele tinere, ce peste sourt vor tre
bui să între în șirurile combatanților? Și 
dâcă consciă este, ce face pentru delătu- 
rarea acestui pericol?

Foia bucovineană e de părere, 
că pe câtă vreme nu vor să renunțe 
la esistența naționala, Românii Bu
covinei trebue se caute a’șî ajuta ei 
înșiși.

Berlin și Leipzig; anul acesta urma a’șî 
trece esamenul de dootor în filosofiă la 
Berlin, pentru care scop înoepuse deja 
prelucrarea tesei sale de doctorat.

Din nenorocire, în ultimul timp, în 
urma unui surmenage intelectual, sănătatea 
lui s’a sdruncinat, și după povețele medi- 
oilor a trebuit să întrerupă orl-oe ocupațiă 
intelectuală și să se odihnâscă oâtă-va vreme 
la țâră. El trebue să sosâscă în curând în 
țâră, și este de sperat, oă la anul viitor, 
după oe se va fi odihnit și întărit prin ae
rul ourat din munții noștri, va pute a-se 
întoroe în străinătate spre a-șl încorona 
munoa sa stăruitore de mai mulțl ani, prin 
obținerea diplomei de dootor în filosofiă.

In cursul anului trecut, societatea 
nâstră a încercat două perderl însemnate 
prin încetarea din vieță a dootorului D. 
Brânză și a neferitului Al. Odobescu, amân
doi membrii ai sooietății nostre încă dela 
înființarea ei, și urni din primii ei confe
rențiari. Societatea le va păstra amându
rora o piâsa amintire.

Se impune, <jio0 „Gaz. JBuo.“, înfiin
țarea, unei anumite societăți în a cărei îngri
jire să încapă în prima linie, pentru pre
sent, o intensivă vigilență, ca tinerele vlas- 
tărl ale națiunii nâstre să nu ne fiă înstrăi • 
nate prin propagande străine; apoi înființarea 
unui internat, în oare școlarii români din 
Cernăuți să fiă plasați sub o părintâscă con- 
duoere națională și pedagogioă; și în urmă 
oroarea de mijlooe pentru înființarea unui 
gimnasiu românesc particular...

Studenții, învățătorii și esposiția 
milenară.

Ministrul Wlassios a dat o cir
culară oătră directorii școlari, în care face 
cunosout, că elevii prepamndiall, cum și 
tinerimea școlară dela tote școlele supe- 
riâte, poporale, oivile, comerciale și medii 
vor pută face escursiunl sciențifioe la Bu
dapesta în intervalul dela 16 Iunie pănă 
la 20 Septemvre n. c. pe lângă următorele 
favoruri:

Fiă-oare student va primi dela di
recțiunea esposiției cuartir gratuit pe 
timp de 3 cj'le, ou așternut, luminat, de
jun, prând și cină, cum și bilet de intrare 
la esposițiă cu preț moderat. Pe trenurile 
administrate de stat vor putâ călători pănă 
la Budapesta cu următorele prețuri: pe 
ol. IlI-a cu jumătate prețul classei a Il-a; 
pe ol. Il-a cu prețul cl. IlI-a, âr pe ol. I 
cu prețul classei a Il-a.

Tote aceste favoruri însă se pot ob
țină numai așa, dâcă eseursiunea o fao îm
preună 20—30 de școlari sub conducerea 
unui profesor, ori învățător. Acești con
ducători ai escursiunilor vor fi soutițl atât 
de oheltuelile drumului, cât și ale aprovi- 
sionărei cu cele de lipsă pe timpul, cât vor 
sta în Budapesta. De aceste favoruri vor 
putâ usa și elevele școlelor de fetițe și ale 
asilurilor de copii.

Aoei învățători,, ori învățătâre dela 
școlele poporale, al căror salar anual e mai 
mic de 400 fi., la cerere vor putâ primi 
gratuit bilete de oălătoriă pe tren pănă la 
Budapesta.

ProducțiunT și petreceri
Soaietatea de leotură a tinerimei. dela* 

institutul pedagocigo.teologic ort. rOm din 
Arad învită la ședința festivă, ce-o va a- 
rangia la Dumineoă Tomei, în 31 Martie 
v. c. în „Sala oea mare“ a Seminariului. 
începutul la 6 ore sâra. In numele socie
tății: George Ardelean, v.-președinte. P. I. 
Givulescu, seoretar. Ofertele marinimose se 
vor ohita pe oale publică.

'Programa 2.) „Christos a }înviat“, oor 
bărbătesc; 2.) „Cuvânt de desohidere11,
rostit de vioe-președintele sooietății George 
Ardelean teol. c. III; 3.) „învierea Ta 
Christoeea, cor bărbăteso. 4.) „Dimitrie 
Țiohindeal, disertațiune de George Subu. 
pedagog o. IV; 5.) „Dor mi-e dor“, melo
die poporală esecutată de orchestra sooie
tății; 6.) „Michnea și Baba11, poesie de D. 
Bolintineanu, deolamațiune de A. Todan, t. 
c. III. 7.) a) „Numele Tău“, cor, bărb, de 
C. Porumbesou. b) „Floricică11, cor. bărb. 
de Wachmann. 8.) „Românul și legea sa“, 
disertațiune de G. Ciuhand, teol. o. III;
9. ) a) „Uită mamă11, cor. bărb. de G. Dima. 
b.) Moțul la drum“, oor. bărb. de I. Vidu,
10. ) Actul III. soena 11. din „Iuliu Cesar“ 
tragedie de W. Schakespeare, declamațiune 
de: P. Givuleson (Antoniu), Vasille Te- 
rebenț (Brut), C°rneliu Gherga, Floria Ro- 
xin, Petru Șepețan, teologi, și Trăian Că
răbuș, ped. o. IV. (cetățeni.) „Putpuriu 
româneso11 de Trifon Lugoșan, eseoutat de 
orchestra sooietății. 12.) a) „Eu mă duo 
codrul rămâne11, cânteo hăiduceso. b) „Sai 
Române, sai în joo“, cor. b. de Gr. Musi- 
oesou. 13) „Marșu, de Trifon Lugoșan, ese
outat de orchestra societății.

Mulțămită publică.
Neputând răspunde în parte fiă-oăruia, 

rog pe toți amicii și cunoscuții familiei 
mele, cari cu ocasiunea deeedârei mult 
regretatului meu soț Nicolae Barbu, ad- 
vooat, au binevoit a ml trimite oăte-o 

8crisâre de mângăere, preoum și pe cei 
ce nu au pregetat a lua parte la îmor- 
mântare, să primâsoă pe aoestă oale oele 
mai sincere mulțămirl ale mele și familiei 
mele.

Alb't-Iulia, 4 Aprilie n. 1896.
Văd. Cristina Barbu.

Nou abonament
la

fiâzsn tbaisilvahibi 
1 Aprilie 1896 st. v.

ste desehide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.

Prețul abonamentului 
Pentru Austro-Ungaria:

izn axx 
șese lizn.1 
trei lzzizi 

pe 
pe 
pe

±L 
£L 
£L

12 
S
3

Pentru România și străinătate:
40 fra.xj.cz
20 „ 
IO „

pe 
pe 
pe

prin

ixzz azi.
șese 1-o.ziĂ
trei 1-vuaz

Abonarea se pote face mai ușor
mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei11

NECROLOG. Maria Rațiu năso. Olâh. 
de Turda, văduva fostului senator magis- 
trâtual Demetriu Rațiu de Nagylak, după 
grele suferințe, provădută ou ss. saoramente 
a răposat în Domnul în al 82 an al etăței 
și 15 an al văduviei sale.

Despre aoâstă durerâsă perdere înou- 
nosoiințâză întristata familiă pe tâte rude
niile, amicii și cunoscuții.

Turda, 6 Aprilie 1896.
Ida de Csato n. Rațiu de Nagylak și 

familia; Viotoria Mesaroș n. Rațiu de Nagy
lak și familia, ca fiice și nepoți. loan Me
saroș adv. ca ginere. Dr. G. Ilia adv. și 
familia.

SOIRI ULTIME.
Fiume, 7 Aprile. Regele și Re

gina României au visitat eri, venind 
dela Abbazia, pe archiducele Iosii 
la Fiume.

Viena, 7 Aprile. In cercurile po
litice de aici nu se scie nimic des
pre o conferență europenă în ces- 
tiunea Egipetului.

DIVERSE
Cât lemn se îutrebuințâză anual 

pentru chibrite? Dâcă vom soooti, oă fîă- 
care om folosesoe două chibrite pe $1, 
atunci în Europa întrâgă pe di se folosesc 
230 miliarde de ohibrite, cari puse cap 
lângă cap au o lungime de 36’/2 miliarde 
de metri; 600 de chibrite, apasă un ehilo- 
gram, consumul întreg de ohibrite fososite 
într’o cji apasă cam 300,000 chilogr. Lem
nul oel mai bun pentru chibrite este plo
pul, pentru-că un metru cubic de lemn de 
plop apasă 300 chilograme. Europa are 
lipsă pe an de 400,000 metri oubiol de 
lemne în greutate de 109*/2 milione chilo
grame.

Dare pe mirese. Amerioanii se uită 
ou oohl răi la fetele milionare de acolo, 
pentru-că mai bucuros să mărită după ti
neri Europeni, cari deși săraol, dâr au o po- 
sițiă înaltă. Amerioanii, pentru a împiedeca 
oăsătoriile între tinerii Europeni și fetele 
din America, au introdus mai multe piedecl. 
In cea mai din urmă adunare oe au avut’o 
Americanii în New-Jork în privința acâsta 
au decis, să introducă o lege, prin care 
miresele milionere înainte de a-se cununa să 
platesoă 2% din venitul lor în cassa ora
șului, ceea ce pe un an vine cam un mi
lion de dolari.

Cursul pieței Brașov.
Din 8 April 1896.

Bancnote rom. Gump. 
Argint român. Oump. 
Napoleon-d’ori Cump. 
Galbeni Cump.
Lire turoescl Oump. 
Boris, tone. Albina 5%

9.49 Vând.
9.40 Vând.
9.50 Vând.

5.65 Vând.
10.75 Vând.

9.52
9.48
9.54
5.70

10.90
100.75 Vând. 101.75

Proprietar: Dr. Aurel BHureșianu.

Redactor responsabil Gregorian ffiHaîor.
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Cursul ia bursa din Viena.
Din 7 April 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 121.95
Renta de oordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur . 123.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 41/2°/0 101.40
Oblig, oăil. fer. ung. de osț. I. emis. 121.25 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 97.10
Bonuri rurale oroate-slavone. . . 97.20
Imprum. ung. ou premii .... 159,50
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 141.25
Renta de hârtie austr.................. 101.10
Renta de argint austr.................. 101.10
Renta de aur austr.......................122.05
LosurI din 860   147.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 988.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 401.50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 367.75
NapoleondorI........................................ 9.53*/2
Mărci imperiale germane . . . 58.7772
London vista.................................... 120.25
Paris vista.................................. 47.7272
Rente de oordne austr. 4%. . . 101.30
Note italiene.................................. 43.60

„UNIREA“ asociațiune de credit și de economii în Vad.
convocare,

Domnii membri ai Societății se invită în virtutea § 53 al statutelor la a

Il-a adunare generală ordinară
carea se va ținea în Vad la 19 Aprilie 1896 st. n. la 11 ore înainte de amet}! în localul închiriat al socie
tății Nr. casei 73 cu următorul

P K O Cr W A VI:
1. Aprobarea bilanțului pro 1895 și darea absolutoriului direcțiunei și comitetului de supraveghiere.
2. Decidere asupra împărțirei profitului curat în sensul §. 49 din statute.
3. Alegerea comitetului de supraveghiere.
4. Ridicarea prețului marcelor de presență pentru direcțiune și comitetul de supraveghiere.
5. Eventuale propuneri.
Domnii membri, cari nu pot lua parte în persdnă la adunarea generală în sensul § 58 au dreptul 

a autorisa pe alt membru se-1 represinte, printr’o împuternicire în scris.
Din ședința Direcțiunei ținută în 19 Martie 1896.

„UNIREA“ asociațiune de credit și de economii în Vad.
Irodion Boeriu^ luan Șandrua

Brassovărmegyi Alispănjâtol.

Sz. 6050-1896.

HIRDETMENY.
Brassdvărmegye torvenyhatâ- 

sâga 1895 6vi zârszâmadâsai az ăl- 
landd vălasztmânynak foly6 h6 3 ăn 
tartott uleseben az 1886 evi XXI. 
t. cz. 17 §-a alapjăn hozott hatâro- 
zata ertelmeben 15 napon ăt koz- 
szemlere tetetnek.

Mir ol a vârmegye kozonsege 
azzal ertesittetik, hogy azok a ki- 
tiizott bat ari don belul a hivatalos 
orâkban a vârmegye szâmvevdso 
gănel bărki Altai betekinthetâk.

Brass 6, 1896 e. Ăpr. ho 4-eu.
J)r. «iekel, 

alispăn.

Nrul 4660-1896.

Concurs!
Pentru ocuparea postului tutoru- 

lui orfanal orășenesc, împreunat cu 
leafă anuală de 900 fi. și 150 fl. 
bani de locuință, se escrie prin 
acesta concurs.

Reflectanții au de a-și așterne 
petițiunile, instruite cu documentele 
asupra cunoscerei a celor 3 limbi 
ale patriei, asupra purtârei morale, 
asupra studiilor și esamenelor de
puse și recerute pentru acest post, 
— cel mult pănă în 15 Aprilie a. c. 
la 12 ore la acest magistrat.

Acest concurs se estinde și asu
pra postului eventual devenit vacant 
prin ocuparea susnumitului post de 
cătră unul din statul funcționarilor 
magistratuali presenți. La ocuparea 
eventualului post se recere, se înțe
lege de sine, qualificațiunea prescrisă 
de lege.

Brașov, 28 Martie 1896.
947,2—2 Magistratul orășenesc.

_____  Coxxtxxl

A CTIVE fl. cr.
PASIVE

fl cr.

Cassa în numerar . . 33 55 Capital de cuote.............................. 1961 05
Cambii escomptate . 17,572 90 Fond de reservă................................... 91 93
Obligațiuni cu cavențl • • • • • 5573 — Depuneri spre fructificare .... 20,412 71
Spese de fondare după amortisațiune Interese trans, anticipate.................... 344 —

de fl.................. . . 15.50 139 57 Dividende neridicate......................... 2 50
Mobiliar .... . . . 17.46 157 14 Diverse conturi creditâre .... 38 62

Profit curat ........................................ 625 35
23 476 16 23.476 16

Coxxt-ixl si zper^eziloz pio 1Q0S-

VAD, 31 Deoemvre 1895.
lrodion BEoeriu. m. p. liaon Sandru, m. p. lacob HBoerin, m. p. Iosif Paserariu^ m. p. 

Tainaț ISoeriii m. p. lose Strimbu, m. p.
Subsemnatul comitet de supraveghiare am esaminat conturile presente și confrontându-le cu regis

trele principale și ausiliare ale societății ținute în bună regulă, le-am găsit în consonanță cu acelea și esacte, 
VAD, 19 Martie 1896.

George Boeriu, m. p. George S. SSoeriu, m. p. Ioan Dejenariu, m. p.
Colaționat și se află asemenea cu originalul.

V A D, 1 Aprilie 1896.

EȘITE

Interese la depuneri spre fructificare 
Interese după cuotele lunari . . .
Spese de birou..................................
Sal arie.................................................
Maree de presență..............................
Remunerați uni..................................
Contribuțiune...................................
Amortisare din mobilar....................
Amortisare din spesele de fondare . 
Provisiunl.................... ........................
Profit curat........................................

fl. cr.
INTRATE

Interese de escompt.........................
Interese la împr. oblig, cu cavențl .
Tacse de manipulare.........................
Profit transpus din anul 1894 . . .

fl.

i

cr.

1096
40

193
231

14
110
139

17
15

6
625

97
33
75
54
75

54
46
50
92
35

1581
579

1
330

14
93
04

2492 11 2492 11

G. Boersai, membru din Comitetul de supraveghiere.

Hotel Bucarest0 căSubscrișii au ondre a aduce la cunoscința On. Public,
cu începerea din 1 ApriBîe am primit noi

Hotel Buc a rest,
pe care pană ia t-a Mai î-1 vom pune Ia disposiția 

O On. public arangiat cu totul din nou cu cel mai mare comfort, 
fj sub conducerea și supraveghiare personală a D-lui Erdelyi Ede. 
A Basați pe renumele ce i-a succes D-lui Erdelyi Ede a și-l

câștiga din partea On. public călător, ca fost antreprenor 
(8) a Hotelului „Europa11 (sub numele de Weisz). Sperăm că spri- 
T jinul ce l’am avut atunci, vom fi norocoși de al ave și în vii- 
(J tor în urma serviciului nostru în t6te privințele mulțămitor.

(*) 950,3-3 Erdelyi și Reisz.
0 
o

■lostre atrăgetâre
pentru mușterii privați gratis și franco, Ctaete cu mostre^ cum nu 

s’au mai vecjut pănă acum, pentru croitori, nefrancate.

Stofe pentru îmbrăcăminte.
Peruvien și IDosking pentru înaltul cler, stofe prescrise pentru uniformele 

funcționarilor c. r., asemenea pentru veterani, pompieri, gimnastici; livree-uri, postavuri pen
tru biliarde (mese de joc), și trăsuri. — Asortiment Porte bogat de LODEJI din 
Stina, Carniolia și Tirol, pentru BĂRBAȚI și DAME, cu prețuri originale ale fabricei, nu 
pot nici o concurență. — Asortiment de șaluri fine și durabile pentru dame in colori fdrte 
moderne.— Ștofe de spălat, pleduri de voiagiu dela 4—14 ii. Tote cele necesare la 
croitori, precum căptușeli de mâneci, nasturi etc.

Cine voesce a cumpăra postavuri eftine, solide, trainice, din lână curată, 
ernu sdrențe eftine, cari nu prețuesc nici cât cusutul croitoriului, să se adreseze la 

JOH. STIKAROFSKY în Br’iinn. postavuri' austriace). 
lieposit permanent de postavuri peste ’/2 miiione florini.

SW' Trimiterea numai cu ramburse. •Ta
.. n 'nn \ cumpărătorii de agenți și mamularl, care sub marca „Marfa lui Sti-

XR QR iflrPiSl R karofsk “ oferă alte mărfuri false. La astfel de omeni eu nu vend 
DU OU IUI UUUU sub nici o condiție marfă.

v 899,11—24.

.1

WT Numere singuratice din „Gazeta Transilvaniei“ ă 5 cr. se potti cuinpera în librăria Nicolae Ciurcu»

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


