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Prima conferență la Vaszary.
Brașov, 21 August v. 1895

S’a făcut svon cu presupusa opo- 
sițiune înverșunată, ce-o vor face 
episcopii catolici guvernului în ese- 
cuțiunea legilor politice-bisericescl, 
în special a legei pentru căsătoria 
civilă, a legei privităre la matricu- 
lele de stat și a legei despre reli- 
giunea copiilor.

De mult s’au fost anunțat con- 
ferențele, ce le țin acum episcopii 
la Pesta și se credea un moment, 
ca aceste cdnferențe vor fi semnalul 
unei lupte resolute, cu scop de-a 
pune pedeci esecutărei numitelor 
legi și de-a organisa o resistență 
contra lor, care mai ales în clerul 
de jos are mulțl părtinitori.

Acum, sunt întruniți cu toții 
sub președința primateiui spre a se 
sfătui, cura să procedă. Der ce să 
vec|i? In loc de răsboiu, răsună cân
tecul de pace.

Sâmbătă a fost prima confe- 
fenfă, care, se asigură, a discutat 
serios cestiunile la ordinea flilei, 
dăr au fost conduse de un spirit 
pacinic, care nu pune în vedere pro
vocarea, ci din contră tocmai evi
tarea conflictelor cu guvernul.

Asupra hotărîrilor se observă 
tăcere. Atâta numai se asigură, că 
episcopii au decis a precisa posiția 
lor față cu legile bisericesci politice 
printr’o pastorală comună.

Se cjice, că Papa însu-și ar fi 
dorit să se publice două circulare: 
una pentru credincioși și alta pen
tru preoțime. Cea dintâiu e vorba 
să fiă scrisă în limba maghiară, er 
cea din urmă în limba latină.

înțelegem, ca Papa să dorescă 
de-a se face cevași pentru a se pu
blica asemeni circulare, der nu în
țelegem, cum ar pută să prescrie 
Papa în ce limbi să fiă edate 
acele circulare. Precum vedem, au 
luat parte la conferențele ținute în 

palatul primateiui din Buda și toți 
archiereii români uniți. Ei bine, aceș
tia nu vor pută se publice alte cir
culare, decât în limba română.

Dăr să trecem erăși la obiectul 
principal. Ori ce ar cuprinde amin
titele circulare, stabilite în comun 
și subscrise de toți episcopii, și în 
orl-ce limbă ar fi scrise, ele nu vor 
pută de ocamdată se schimbe nimic 
din faptul, că poporul și clerul ru
ral mai ales e adenc amărît și ne
mulțumit din causa reformelor bise
ricesci în genere.

Ce-i drept, „Magyar Ăllam“ bate 
și acum toba de alarmă și suflă în 
fanfarele de răsboiu, dăr tote, tăte 
nu vor ajuta nimic, pentru-ca epis
copatul romano-catolic să îmbrace 
toga de răsboifi. Se va da credin
cioșilor sfatul, se păstreze caracterul 
cununiei religiăse și se vor da preo- 
țimei instrucțiuni amănunțite, cum 
să procădă în cașuri anumite față 
cu oficerii stărei civile, cu condu
cătorii de matricule etc.

Tote pregătirile făcute, ori nu
mai proiectate, pentru a organisa o 
resistență legală estremă față cu gu
vernul și organele lui, au rămas dăr 
de-ocamdată, după cum se vede, nu
mai o piă dorință. Asigurările, că 
conferență de Sâmbătă a episcopi- 
lor ar fi accentuat, că nouăle stări 
de lucruri vor fi tolerate numai sub 
sila împrejurărilor, nu schimbă ni
mic din faptul, că nu s’a ales tac
tica răsboinică, ci tactica pacinică 
în viitorul contact cu guvernul și 
organele lui.

Acesta însă, ce-i drept, nu îm- 
pedecă pe cei din partida poporală 
catolică, de-a merge înainte și de-a 
organisa încetul cu încetul resistență 
în contra sistemului actual de gu
vernare. In privința acesta și d-1 
Apponyi îi dă contelui Zichy un 
imbold, anunțând de pe-acuma cea 
mai hotărîtă resistență a partidei 
sale față cu cabinetul Banffy și în 

deosebi față cu volniciile și abusu- 
rile sale în cestiunl electorale.

Pentru moment dăr nu sunt a 
se aștepta mari complicațiunl la in
trarea în vigore a' legilor politice 
bisericesci, însă cine scie ac}I, ce se va 
mai întempla, după*ce vor trece cji- 
lele liniștite ale cabinetului Banffy 
și se vor ivi norii furtunoșila viită- 
rele alegeri dietale ?

CRONICA POLITICĂ.
— 21 August.

Intre Ungaria și Serbia a erupt un 
resboiu vamal, provocat, după cum <fi° 
fiarele străine, cu totul fără basă și fără 
considerare din partea Maghiarilor. Guver
nul ungar adecă în timpul din urmă a 
închis de două-orl granițele Ungariei spre 
Serbia pentru importul de porci, motivând 
acesta cu faptul, că în Steinbruch, piața 
principală pentru negoțul de porci, dom
nesc diferite bole de animale. S’a consta
tat însă, că porcii importați din Serbia 
sunt cu totul sănătoși, deci li-se putea 
avisa o altă piață, neamestecând-i cu porcii 
din Ungaria, și astfel nu era de lipsă să 
se rupă comeroiul cu Serbia în mod atât 
de brusc. Pressa sârbesoă întrăgă, radicală 
și liberală, este forte indignată de acâstă 
procedere volnică a Maghiarilor și procla
mă ca devisă: emanciparea de tote produc
tele austro-ungare și resboiâ vamal contra mo
narchic!.. ț)iarf le germane din Austria aruncă 
tâtă vina pe guvernul ungar, (ficend, că 
tot Maghiarii sunt aceia, cari produc con
flicte neîntemeiate cu statele vecine. Co- 
mercianții șerbi deja au început a abcjice 
firmelor austro-ungare comandele de tot 
felul, ca ast-fel să-și răsbune asupra co- 
mercianților maghiari. In Belgrad se vor- 
besoe, că răsboiul vamal în realitate este 
opera a câtor-va mari neguțători de vite 
maghiari și a unor funcționari mai înalțl 
de stat, cari au căcjut în manile elicei ace
lor neguțători.

♦
țiilele trecute s’a esprimat contele 

Apponyi oătră un corespondent al lui 

„Neues Wiener Tagblatt11 asupra atitudinei 
oe-o va observa el în viitorul apropiat față 
cu cabinetul Banffy. Contele Apponyi cjise, 
că modul oum îșl duce baronul Banffy afa
cerile, nu numai, că nu pâte apropia parti
dele stătătdre pe basa comună, ci din oon- 
tră produce indignare în oposițiune. Mem
brii oposițiunei văd, oă din oomisiunile, cari 
consoriu pe alegători, sunt scdse tote ele
mentele, cari nu-i oonvin guvernului; că se 
șterg membri oposițioDall din listele de 
alegere, și că se scot afară din viâța au
tonomă a munioipiilor tdte persdnele, cari 
cugetă și luoră în mod independent. In 
fața aoestor atentate, îndreptate oontră opo
sițiunei, ea trebue să se pregătâscă la cea 
mai resolută luptă. De-altmintrelea, clise 
Apponyi, le va spune el tdte în mod mai 
detailat alegătorilor săi din Iaszbereny.

*
Din Viena se telegrafiază, oă mane

vrele din ăst an vor ave și partea carac
teristică de-a arăta pe față încordarea din
tre tripla și dupla alianță. La manevrele 
germane va lua parte atât monarohul nos
tru, cât și moștenitorul de tron italian, 
pe când atașatul frances va rSmâne de 
parte de ele. In schimb Franoia a invitat la 
manevrele armatei sale pe generalul rus 
Dragomirov, oare va avă o primire demon
strativă.

Episcopatul catolic
șî legile bisericesci politice.

In 31 August s’a deschis în palatul 
primateiui din Buda conferență episcopa
tului catolic, ce are să discute atitudinea 
clerului și a poporului față de nouăle legi 
bisericesci politioe, oarl vor intra în vigore 
la 1 Ootomvre a. c.

La conferență iau parte un mare nu
măr de episcopl sub presidenția primateiui 
Oaudiu Vaszary. Dintre prelații biserieei 
române gr. cut. sunt de față Escelența Sa 
Mitropolitul Dr. Viotor Mihalyi, episcopul 
Mihail Pavel dela Oradea-mare și episco
pul Szabo dela Gherla.

Conferență discută încă și a<jl, deore-ce 
are un proiect bogat de desbătut. Deoisiu-

FOILETONUL „GAZ. TRAN8.“

Două victime.
(Din fianțuzesce.)

După ce celula închisorei fu înouiată, 
Iulietta Letord, părea a fi cu totul liniștită. 
O grdză mare o cuprinse, spaima împie
trise aprope pănă la nemișcare trăsurile 
feței ei, capul îi vîjăia, încât ’i-se perdeau 
gândurile. Der membrele — cât de obosită 
se simțea ea. De două-4eol și patru de ore 
nu mâncase nimio, căci la întrebarea, dâoă-i 
e fâme, răspunse cu „nuu. .

Un alt cuvânt nici nu rostise, de când 
o aduseră înaintea tribunalului. Aici ședea 
un om bătrân cu părul alb și cu o păreche 
de ochelari mari, și înscrisese numele ei 
într’un mare protocol, pe sedrța căruia ea 
cetise forte lămurit: „Protocolul arestan- 
țilorw. Și el voia să scie totul. Ea simți, 
ca și o lovitură de biciu în față, oând o 
întrebă cu brusoheță de nume, de rang, 
verstă, — și tote le induse în aoea carte 
urîtă, unde erau înscriși criminalii. Lacrimi 
grdse curgeau din ochii ei, îi inundară 
fața, udară batista fină, ce o ținea în ma

nile ei tremurânde, și se rostogoliră apoi 
pe haină în jos.

Apoi fu dusă într’o celulă, ușa fu în
cuiată; din nou isbucni în lacrimi. Pe când 
plângea, ea vedea, oa printr’un văl, întoc
mirea celulei sale. Cuprinsă de oboselă, se 
lăsă pe un scaun simplu de lemn, care se 
afla într’un unghiu lângă o masă; pe placa 
casei, odinidră albă, bo puteau vede bine 
urmele cdtelor, pe cari se rădimaseră pri- 
Bonierîi. Pe partea cealaltă, ea văcju un 
părete lat de lemn, care era legat de un 
zid și a căruia întrebuințare ea nu putea 
să o ghicâscă. O lumină slabă întră prin 
ferestra de sus, cu zăbrele, și cu cât se 
apropia mai tare sera, ou atât mai tare 
crescea frica prisonierei. In fine întră paz
nicul închisorei, din afară întră lumină în 
celulă și păretele do lemn, după ce fu des- 
legat, se arătă în forma unui pat, ca era 
destinat pentru densa.

Iulietta, când apăruse înaintea tribu
nalului, îșl făcuse cu îngrijire toaleta, ca și 
când ar fi avut a face vre-o visită. Și de- 
orece nu avea încă o haină de doliu, se 
îmbrăcase cu o rochia de colore închisă. 
Ea nu soia atunci înoă, cât se potrivesce 
de bine acestă colore cu locul unde avea 

să petrâcă peste nopte. Și astfel îmbrăcată 
sta ea încă aici, cu mănușile în mână, și 
nu soia, cum să se arangieze pentru ndpte. 
Se întinse așa, oum era de-alungul priciului, 
fixându-șl ochii pe plafond, cuprinsă de 
frică, că se va bolnăvi și va sta fără ajutor 
între aceste patru ziduri.

Inzadar cerea Bă adbrmă. Somnul nu 
venea; der în sohimb îi veneau gândurile 
și amintirile din viâța ei.

Ah! Ce viâță! Mama ei murise de 
timpuriu. Tatăl, un fabricant bogat, aplauda 
tote năsdrăvăniile unicei sale fiioe, pe care 
o numea cea mai frumosă și cea mai cu
minte. Apoi veni acest bărbat sficios, plic
tisitor, care îi cerii mâna, pe care i-o dă
du, fără să scie pentru ce. Adecă ea scia, 
de ce s’a căsătorit după acest tinăr și stân- 
gaciu advocat. Ea voia să fiă cea dintâiu 
femeiă măritată între amicele sale, și apoi 
în pension era atât de urît...

Ea nu-șl iubea bărbatul, dâr inima ei 
era poftitore de amor. într’o seră se în
tâlni la un bal cu Charles Daraw. Era o 
rudă a ei de departe și se pregătea tocmai 
acum în școla din St.-Cyr pentru esame- 
nul de oficer. Ei se iviră din primul mo
ment, fără însă să se mărturisescă.

Privirile lor se întelniau, der Julietta 
și Charles se încunjurau unul pe altul. Charles 
Daraw era un tînăr cu sentimente cavale- 
rescl și de un natural entusiast. El voia 
să fiă oficer, nu doră ca prin epoletele 
sale să înebunâscă vre-o fată bogată și să-i 
ouoeresoă zestrea — el lua sabia, oa să fiă 
înarmat pentru patriă, când aeâsta îl va 
chiăma. Trăia numai gândindu-se la glo- 
riă și onâre.

Acestă ființă cavalerâscă o ameți pe 
Julietta. Ea voia să câștige un loc în inima 
aoesta eroică și nobilă. Când vorbea cu 
Charles, ea devenea perplexă, murmura 
vorbe neînțelese și roșața îi inunda fața. 
Și el, soldatul, tremura. Abia îndrăsnea să-i 
strîngă mâna...

Ast-fel trecură câte-va luni, când în
tr’o <4i făcu ounosciuță într’o societate cu 
Rafael Marechal, un perde-vâră elegant și 
obraznic vânător de femei. Julietta se sim
țea neplăcut atinsă prin privirile sale pro- 
vocătore și vorbele sale obraznice. Der în 
fine — cine pbte scruta secretele și por
nirile unui suflet de femeiă — ea ceda.

într’o sără veni d. Letord acasă mai 
curând, ca de obiceiu; el întră în camera 
soției sale și află pe Rafael Marechal acolo 
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nile principiare se țin în secret, der cu 
tote acestea „Budapesti Hirlap* soie să 
spună următorele despre desbaterile și ho- 
tărîrile din ședința dela 31 August:

1) Din punot de vedere al bisericei, 
nenorocitele legi du numai că trebue res
pectate și de biserică, ci și credincioșii 
trebue îndrumați să facă destul obligamen- 
telor religiose conform disposițiunilor le
gilor civile.

2) Biserica, peste tot, îșl susține dogma 
și conceptul credinței, și oa și pănă acum, 
aceste vor fi dătătore de directivă matri- 
culelor de nascere, mârte și cununii spre 
scopurile proprii ale bisericei.

3) Forurile, cari judeoă în afaceri ma
trimoniale, nu vor da sub nici un pretext 
judecătoriilor oivile dooumentele în proce
sele matrimoniale pornite înaintea lor; ci 
din oontră Consistoriile vor legifera și mai 
departe în tote acele procese cu cari cre
dincioșii, pentru liniștea oonsciinței lor, se 
adreseză cătră ele; dintre căsătoriile diso- 
lubile numai pe acele le vor considera ca 
disolvate legalminte, ou privire la oarl bise
rica a enunțat despărțirea în urma impedi
mentelor canonice disolubile.

4) Procedura pregătitore de vestire a 
căsătoriei va fi tot aceeași, ca și pănă 
acum, și preoții cununătorl vor fi obligați 
să judece : că ore căsătoria părților pote-se 
face în mod eolesiastio după canonele Si
nodului din Trident ? Preoții nu pot fi dis
pensați deoât numai dela obligamentul eru- 
ărei acelor împrejurări, pe cari pănă acum 
au trebuit să le aibă în vedere în urma 
disposițiunilor legei civile, precum sunt d. e. 
interdicțiile statuate legalmente din punct 
de vedere al serviciului militar.

5) La căsătoriile mixte vor fi norma
tive disposițiunile nouei legi matrimoniale. 
Adecă, dâcă părțile contrahente, deja îna
inte de căsătorie, vor presenta preotului 
cununător decisiunea referită ~e la orescerea 
religiosă a copiilor, și deoă acâsta cores
punde oanonelor: atunci binecuventă căsă
toria. Dăcă îusă deoisiunea ou care s’au le
gat înaintea autorității civile nu cores
punde oerințelor bisericei, ca adecă copiii 
să fiă crescuți toți în religia catolică, atunci 
întrevine passiva asistentia, edecă preotul e 
de față la alegerea căsătoriei, ia spre sciință 
cununia, însă el nu funoționâză.

6) Căsătoriile dintre oreștinl și ne- 
creștinl nu pot fi binecuvântate de biserică.

Cea mai însemnată dintre cestiunile 
conferenței este: ore catolicii pot coopera, 
ca judecători civili, în procesele divorțiale 
ale oontrahenților binecuvântați de biserică.

„Magyar Allam* sorie următorele:
La dorința espresă a Sfinției Sale 

(Papei?) se vor da două circulare; una 
cătră credincioși în limba maghiară, în 
care corul episoopesc îșl ridică din nou es- 
cepțiunile contra legilor, și provocă pe cre-

Cu un strigăt de turbare, el se repecji asu
pra amantului soției sale. Acesta se re
trase repede, puse mâna în buzunar, scâse 
un revolver, dădu foc și d-1 Letord zăcea 
la pământ cu capul sdrobit. Când Marechal 
văc|u, ce se întâmplase, sări pe ferâstră în 
grădină și dispăru în întunerec.

Detunătura atrase pe servitori, chiă- 
mară poliția, dâr domna Letord refusâ ori
ce informațiune. Nici judecătorul de in- 
strucțiă nu fu în stare să afle starea ade
vărată a faptului. Nenorocita femeiă repeta 
mereu vorbele absurde, că nu scie și n’a 
văcjut nimic. Ea se încurca în contra-dicerl, 
așa încât judecătorul de instrucția veni la 
ideia, oă ea însă-șl și-a uois bărbatul. El 
rămase în acestă ideiă și căuta să o spri- 
jinescă prin motive fantastice. Femeia și-a 
ucis bărbatul, pentru-ca să-l împedece a 
răsturna testamentul făcut în favorea ei, 
seu că ea a voit să încasseze suma de asi
gurare la oas de mârte, — el inventa o 
istoriă îngrozitâre, fără ca să-i pese, că la 
locul faptului nu s’a găsit niol un revolver, 
și că femeia nu avusese timp să ascundă, 
sâu să facă să dispară arma ucigașă.

(Va urma.) 

dincioșl, ca respectând caraoterul sacra
mental al căsătoriei bisericescl mai pe sus 
decât contractul civil, să influințeze, oa 
dogma bisericei să primâsoă espresiune și 
în legislativă. A doua circulară se va da 
în limba latină și va cuprinde îndrumări 
amănunțite pentru preoțime în cestiunile: 
1) a căsătoriei; 2) a matriculelor și 3) a 
garantării și apărării religiei copiilor.

Descoperirea din Constanța.
„Timpul* din Bucuresci publică 

următorul articol:
Unele diare din străinătate au dat in

formații greșite asupra celor descoperite 
de parolistul din Constanța în privința agi
tatorilor bulgari.

S’a vorbit despre o mișcare irreden- 
tistă bulgărâsoă în Constanța, și unele cjiare 
unguresol au înregistrat cu bucuriă vestea, 
că regatul român are la el o agitațiă străină, 
oare tinde la ciopârțirea integrității sale 
teritoriale. „ Gazeta Transilvaniei* a răspuns, 
și de aci încolo o comediă întrâgă.

Nimic din t6te acestea nu este ade
vărat. Nu s’a descoperit nici o mișcare irre- 
dentistâ dobrogenă; și dâcă așa ceva ar fi 
fost să fiă, de sigur, că lucrul nu s’ar fi 
petrecut la Constanța, unde Bulgarii sunt 
o infimă minoritate. Din potrivă, autorii 
mișcării, ce s’a descoperit, și despre care 
vom da câteva detalii, au declarat d-lui 
proouror looal, oă nici aoâsta n’ar fi fă- 
cut’o, dâcă ar fi sciut, oă displac României.

Ceea oe s’a descoperit la Constanța, 
este pur și simplu o mișoare printre Bul
garii macedoneni, oea mai mare parte su
puși otomani, oarl au reușit să facă ceea 
ce nu au reușit în Craiova și Brăila, adecă 
să trimită câțl-va voluntari faimosului co
mitet din Sofia, presidat de Kitancew, pen
tru a turbura ordinea în împărăția otomană.

Este interesant modul în oare Bul
garii maoedonenl din Constanța au ajuns 
la acâstă hotărîre. La început, în Ianuerie, 
ei au întemeiat o sooietate cu scop de a 
ajuta pe săraci, sooietate de alt-fel fărte 
restrînsă.

Pe urmă s’au pus în relații cu o 
sooietate din Sofia, cu una din Burgas și 
cu una din Varna. Asupra relației cu so
cietatea din Varna a fost ohiar o mare dis- 
ouțiă. La început luoru a fost respirs, în 
urmă însă, ca în tot-deuna, au învins exal- 
tații, și astfel societatea filantropică din 
Constanța a deviat dela scopul său. In tot 
timpul însă nu a fost vorba, decât de Ma
cedonia,

Afacerea se află la instrucțiă și justi
ția îșl va faoe datoria întrâgă față ou nisoe 
omeni, cari au abusat de ospitalitatea largă 
a României, pentru-ca să formeze pe teri
toriul ei comitete revoluționare și să tri
mită dintrensa bande — o singură bandă, 
și aceea mică — destinate să ducă revolu- 
țiunea în provinoiile unuia din statele cu 
care România trăesoe și este hocărită să 
trăesoă și d’aci înainte în raporturile cele 
mai prietinesol.

Vina acestor âmenl este cu atât mai 
mare, cu cât fiind Maoedonenl, ei nu pu
teau să nu soie, oă în Macedonia se află o 
numărosă populațiă românescă ; că acea po
pulația nouă ne este soumpă și că ea con
sideră menținerea guvernării turoescl, oa o 
condițiă sine qua non pentru desvoltarea 
ei națională.

Este de sigur o necuviință fără pre
cedent de a ÎDtra în casa eui-va și de a 
oomplota în casa lui în contra vieții fra
telui său.

Singurul lucru, oare pote să esplice, 
dâr nu să souze, purtarea acestor omeni, 
este tradiția. Ori de câte ori în ouisul 
acestui vâo Bulgarii au voit să facă ceva 
în interesul naționalității lor, ei n’au găsit 
alt colț de pământ primitor, deoât România. 
Și acjl chiar, când au un prinoipat al lor, 
tot în România îi trage inima mai mult 
să-și adăpostâscă dorințele lor naționale.

Nu este de sigur nici un interes ca 
să dăm prea mare importanță unui lucru 
fără însemnătate. Câți-va omeni de rând, 
cari nu-șl dau sema de îndatoririle interna
ționale, au crezut, oă-’șl pot inoăldi un pa

triotism esagerat pe pământul nostru; ri- 
gârea legilor le va sluji lor drept calmare 
și altora drept pildă. Ar fi însă ridiool, oa 
într’un lucru așa de mititel să vedem, — ca 
unii din confrați, — nu seim ce comploturi 
irredentiste și nu seim oe comedii, cari n’au 
esistat, nu esistă și nu pot să esiste într’o 
țeră de ordine, oa a nostră.

— 21 August.

Consistorul ^metropolitan al biserioei 
române gr. or. din Ungaria și Transilvania 
oonvocat pe 31 Aug. și cjilele următâre în 
Sibiiu, se va ocupa cu cestiunl de mare 
importanță și în special, precum aflăm, va 
elabora o instrucțiune prin care va emite 
disposițiunile de lipsă cu privire la ținuta 
clerului și poporului din Metropolie în ces- 
tiunea legilor nouă bisericescl.

—o —
„Memorandiștii sdrobițî44. Sub titlul 

acesta publică „Hazănk* de acjl o scrisâre 
din Seghedin, în care se spun o mulțime 
de insanități. Mai întâiu se 4i°0 îQ acea 
scrisore, că „flascul Congresului naționali
tăților n’a provooat dăbălare numai în par
tida ultraistă valahă, ci și în închisârea 
de stat din Seghedin. Pe martirii-memoran- 
distl i-a amărît iârte mult împrejurarea, 
oă planul lor mare de-a aduna sub o pă- 
lăriă pe Slovaci, Ruteni, Germani, Sârbi și 
Români, n’a succes44. Spune apoi oum Liga 
nu mai pote da bani, căof nu are, oum 
Rațiu și Lucaoiu nu mai speră o reîntor- 
oere spre bine și cum se plâng, că nu se 
mai manifestă interes țață cu ei. „Pănă 
aoum prisonierii de stat — dice scrisorea 
din „Hazănk44 — nici nu voiau se audă de 
planul, ca se capete grațiare pe mileniu, 
acum însă se întorc cătră acest obiect cu 
forte mare interes.44

—o—
Felicitări. Cetim în „Telegraf. Rom.44 

„Joi in 17 (29) August o. a fost cjiuă ono
mastică a Escelenței Sale D-lui archiepis- 
oop și metropolit Miron Romanul. Din acest 
inoident diminâța la orele 8 s’a serbat în 
biserica din cetate liturgiă împreunată cu 
obicinuitele rugăciuni de mulțămită. La 10 
ore s’au presentat la Esoelența Sa comisiu- 
nea administrativă a fundațiunei „Gozsdu44, 
sub conducerea Preasânției Sale a D-lui 
episcop al Aradului loan Mețianu, și l’a fe
licitat. La ârele 11 asesorii consistoriali și 
onorațiorii din Sibiiu și din apropierea Si- 
biiului s’au presentat la Esoelența Sa sub 
conducerea asesorului consistorial Moise 
Lazar, felicitâudu-1 din incidentul 4il0i ono
mastice11.

-o —
Din Blașiu ni-se comunică, că d-1 oa- 

nonic Micu, care cJGele trecute era sănătos 
și luase parte la adunarea Asociațiunei, 
acum este greu bolnav, scuipă sânge și, 
peste tot, starea lui inspiră îngrijiri seriâse,

— o—
D-1 Emil Picot, ilustrul profesor de 

limba română dela universitatea din Paris, 
a sosit de câte-va cjd0 îu Banat, pentru a 
lua informațiunl neoesare la publicarea unui 
op asupra tipografiei la Români, pe care-1 
pregătesce pentru aniversarea de-o sută de 
ani a întemeierii școlei speciale naționale 
de limbi orientale din Paris. D-1 Picot 
se află actualmente în împrejurimea Timi- 
șorei. De acolo va merge la Blașiu pentru 
a căuta în bogatele archive de acolo do
cumentele, de cari :re trebuință. Dela 
Blașiu, probabil, va veni și la Brașov.

— o—
Mortea a doi magnați unguri. Foile 

ungurescl jăluesc mult trecerea din vieță 
a contelui Gabriel Karolyi și a baronului 
Carol Huszâr, cel dintâiu răposat în 
urma unei apoplexii de inimă la 31 August, 
âr cel de-al doilea la 30 August n. Amân
doi erau membri ai parlamentului un
gar, Karolyi mai ales fiind bine cunosout 
din întreruperile sale adese-orl forte nime
rite, când țineau discursuri oratorii guver
namentali. Contele Karolyi era și un in
tim al lui Kossuth, care primea dela el 
pe tiă-care an câte 2000 fl. subvenție. El 
era vehement în disoursurile sale, ca un 

jacobin, și în luptele politice statornic prin
cipiilor kossuthiste. Contele Karolyi și-a 
primit eduoația în Paris, de unde reîntors 
în patrie a luat parte însămnată în viâța 
publică de stat.

—o—
Peregrinagiu la S-ia mănăstire Hodoș- 

Bodrog. Cetim în „Biserica și Scdla“ : In 
4iua adormirii maicii Domnului a perigri- 
nat la S-ta mănăstire Hodoș-Bodrog în 
anul aoesta mulțime mare de popor, spre 
a-se împărtăși ou s-tele taine și spre a as
culta în acest sfânt locaș slujba d-4eâsoă. 
In presără s-tei sărbători s’a oficiat prive
ghere împreunată cu litie, la care a asis
tat mulțime mare de popor închinându-se 
lui D-4eu și edificându-se în simțul de pie
tate creștinâsoă. Atât în ajunul sărbătorii, 
oât și în 4’ua sărbătorii s’a ținut maslu și 
s’a ofioiat s-ta liturgie cu solemnitatea în
datinată, la care a asistat 8—10 mii de 
credincioși, venițl din tote părțile eparohiei 
nostre a Aradului. La s-ta liturgie ținută 
în 4iua sărbătorii, unul dintre părinții 
sfiintei mănăstiri a ținut ocuventare oca- 
sională, în care a accentuat însemnă
tatea pregrinagiului credincioșilor la s-tele 
locașuri ridicate din vechime pentru a- 
limentarea și întărirea simțului de pie
tate creștinâscă. Cele oe le-am vă4ut cu 
acâstă ocasiune, ne întăreso în convingerea, 
că viu și puternic este simțul de pietate 
creștinâscă în poporul și inteligența biseri
oei ort. române.

— o —
„Dela Asociație14. Sub titlul acesta 

„Tribuna44 rectifipă informația nostră, că 
d-1 N. Cnstea ar fi și el între membri su- 
plențl ai comitetului Asociațiunei. „Noi 
seim, că d-1 Dr. El’ă Crisiea, secretarul 
cancelariei metropolitane, este ales mem
bru suplent al acestui comitet44 cjice „Tri
buna44, după-ce cu litere sublmeate con
stată cu ore-care fală „că d-1 Ne. Oristea 
nici nu este membiu al acestei reuniuni...* — 
Luăm spre sciință !

—o —
Complot (1) armenesc în Bucuresci. 

Acum câte-va dile consulul turc din capi
tală — dice „Țara* din Bucuresci — a pri
mit o scrisore purtând o isoălitură Hasan 
Caramlău, prin care i-se denunță, că în 
Bucuresci esistă o societate secretă, aveud 
de președinte pe un armean Vartasian, do
miciliat în str. Spătarului 42, care urzesce 
un complot în contra Sultanului. In urma 
acestei scrisori, consulul turo imediat a 
anunțat poliția oapitalei despre acesta cu 
rugăminte de-a face tote cercetările, alătu
rând și scrisorea primită. Vartasian îndată a 
fost chemat la poliția de siguranță, interogat 
supus la perchisiție și din tote aceste oer- 
cetărl nimic nu s’a putut afla despre com
plotul, de care era vorba. D-1 Căpitan Gor- 
găneanu însă, cu ocasia perohesițiunei fă
cute hârtiilor lui Vartasian, a vădut, că o 
hârtie avea o scrisore, care sămăna perfect 
cu oea din scrisorea denunțătâre. Acea 
hârtie era a unui d. Wilhem Botoșăneanu, 
din str. Epurilor Nr. 13, care era în cores
pondență comercială cu Vartasian. Botoșă- 
neanu chemat la poliție și întrebat asupra 
asemănărei scrisului, densul la urmă a măr
turisit, că scrisorea denunțătâre e făcută 
de dânsul cu scopul de a compromite pe 
Vartasian, cu care trăia în rivalitate. As- 
tă4l Vartasian e liber, âr Botoșănianu e 
încă deținut.

—o—
Serbarea-Sedan în Austria. Din Graz 

se sorie, că din inoidentul săroării-Sedan 
în întregă Stiria s’au arangeat mari festi
vități ieri și a4l. In Graz va fi a4l o mare 
festivitate.

' —o—
Esportul cerealelor în România Mi

nistrul român P. Carp, mergând în orașul 
Brăila, a invitat la d-sa un însemnat nu
măr din marii comeroianțl și esportatorl de 
grâne, precum și morarii din localitate pen
tru a-se consulta împreuuă asupra mijlo- 
celor de-a se înlesni esportul cerealelor și 
al făinurilor. Cu toții împreună au recunos
cut trebuința absolută d’a se lărgi portul 
Brăila, situația actuală ne mai putând dura. 
In adevăr, o mulțime de societăți streine 
ocupă o mare parte din cheitî; acum regia 
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monopolurilor a ocupat și ea un loc însem
nat pentru vaporele sale de pasageri, și de 
sigur va trebui să ocupe în ourend un loc 
.și mai mare. S’a aflat deci, că este de ur
gență absolută de a-se mări portul, oare 
se va pune în directă comunicație telegra
fică și teletonioă cu Bucuresoii și alto orașe 
importante.

— o—
Din Romos ni-se scrie : La alegerea 

•de deputat pentru universitatea săsâsoă, 
ținută la noi în 29 August n. o., s’a ales 
d-1 Laurian Bercianu contra d-lui Dr. Sil
viu Moldovan.

—o—
Cununia. D-1 Dr. Stefan Fop, advocat 

în Arad, și d-ra Eugenia Macaveiu din Abrud, 
se vor cununa Sâmbătă, 7 Septemvre n., 
în biserica română gr. cat. din Abrud. — 
Sincere felicitări tinerei păreohi !

—o—
Recolta în 1895. In Statele-Unite, 

țera care aruncă pe pi Ață oele mai mari 
■cantități de cereale, recolta de grâu și de 
secară a fost mai slabă anul acesta decât 
anul trecut; grâul mai puțin cu 70,000.000 
de bushele, er secara cu 5,250.000 de buse- 
hele. Canada dă însă un plus de 19 000.000 
de bushele de grâu, oeea-oe reduce dife
rența în minus pentru Amerioa de Nord 
la 41 milione de bushele. Recolta Ameri- 
cei de Sud nu p6te influența mult piața 
actualmente, căci secerișul se face acolo 
în Ianuarie și Februarie. Pe de altă parte, 
America de Nord n’are reserve mari de 
cereale din anii trecuți. Ce privesce situația 
în Europa, în Franoia și în Germania, pro
ducția grâului e cu puțin sub mijlocie, în 
Elveția slabă, în Italia de tot slabă și în 
Belgia mijlocie. In Austria și în Ungaria 
situația e prea puțin de-asupra mijlooie, pe 
când în România este bună. Prin urmare 
'Francia, Germania, Italia, Elveția și An
glia au nevoie de o cantitate de grâu ceva 
mai mare, ca în anu trecut. Germania, care 
oumpără cea mai multă secară, are o re
coltă mai slabă, decât anul trecut. Acesta 
fiind situația, Statele-Unite ne-putend es- 
porta cât în anul trecut, Europa intustrială 
pare deci, că are nevoie de o cantitate de 
cereale mult mai mare anul acesta. In a- 
cestă socotelă nu intră orzul și ovăsul, 
cari s’au făcut bine în tbte țările, afară de 
Ungaria și România, unde reoolta lor a 
-fost mai slabă anul acesta. Deoă conside
răm însă faptul, că Francia are reserve 
mari, din pricină, că negustorii de grâne 
:s’au grăbit să oumpere grâne pe mai mulțl 
ani, pentru a nu suferi de taxele vamale 
prea urcate, pe cari le-a pus guvernul de 
aoolo, se pote prevedă, că trebuința va fi 
anul acesta mijlocie în Europaoooidentală, 
mai mare în Germania și Italia, slabă pen
tru Franoia și Belgia, mijlocie pentru 
Anglia.

—o —
Corul bisericei gr. or. din Deva va 

da un concert în Hunedora, Dumineoă, 8 
Septemvre n. o. Venitul curat este destinat: 
jumătate pentru fondul corului, jumătate 
pentru biserica gr.-or. din Hunedora. In 
Dumineca concertului, dimineța la 9 6re 
va cânta corul s. liturgie în biserica gr.-or. 
■din Hunedora, composiția d-lui George 
Dima. Intrarea de personă 50 cr., de fami- 
liă pănă la 3 membri 1 fi. 20 or. începu
tul precis la 7 ore sera. După oonoert, 
petrecere ou joc. Suprasolvirile se aohită 
în efiare.

—o—
La demonstrați unile kossuthiste. Se 

-scie, că - cu ocasiunea îmormentărei lui 
Ludovio Kossuth, o câtă mare de tineri 
„Cavaleri** maghiari arangiară demonstra- 
țiunl contra operei ungare, care n’a arbo
rat stăgul negru. Tribunalul osândise pe 

.șese dintre demonstranți la câte două luni, 
pe trei la câte o lună, pe doi la oâte două 
săptămâni, temniță ordinară. Acum tabla 
întări sentința tribunalului.

—o—
Din Alba-Iulia. Suntem rugați a atrage 

atențiunea publicului român asupra otelului 
d-lui Rudolf Degro, care pe lângă mâncări 

vși beuturl bune, prețuri moderate și serviciu 

prompt, a îngrijit tot-odată, ca publioul 
român să fiă servit în limba română, avend 
la disposițiă și efiare naționale românesol.

Din Bucovina.
— August 1895.

Un flagel, frate bun cu clica, oare 
aduse răutate asupra bietului popor român 
din Buoovina, este patima beției. Intele- 
gința a avut și are supărări din partea eli
cei ; țărănimea, talpa țării însă n’a putut 
face nici un progres din causa beției, și 
ăoă de oe poporul român din Bucovina 
merge calea racului, și înoă cum?

Pe când era poporul român iobag, pe 
timpul boerescului, boenmea nostră îșl aro
gase dreptul, ca preotul să nu cunune pe 
cine-va de nu va aduce sorisore, c’a cum
părat câte-va vedre de rachiu dela orândariu. 
Și orândariu Ițic era un evreu galițian, 
adus de oătră boerul, ca să țină în întune- 
reo pe sărmana opincă română, otrăvindu-o 
cu rachiu, ca în veci să nu se gândăsoă la 
ceva mai bun, deoât numai la sapă și la 
lucrul boereso.

Triste timpuri, oarl în parte sunt și 
de present.

Acfi boerul de-odată nu mai este stă
pân, oi Ițic, el conduce trebile satului și 
Ruohlă este boerița. Ei au cumpărat și cum
pără moșii românescl, der de șino tot nu 
să lasă, sciind că acesta e isvorul meste
cat de a-se îmbogăți. Șincarii evrei, aoeștl 
pionerl ai culturei galițiene, lucrase așa de 
bine, încât poporul român dela anul 1848 
pănă la anul 1866 devenise la sapă de 
lemn. Cam în acest timp îșl pierduse și 
boerimea română cele mai multe moșii.

La anul 1868, devenind țăranul stăpân 
pe peteoul său de păment și avend drept 
de a-1 vinde, faloe după falce încăpuse în 
mânele orândarilor și a oămătarilor. Ne 
trimese Galiția, spre a salva acest petec de 
păment, și o bancă, care da la parale chio- 
rîș și se intabula pe averea românescă. Ra
chiul și banca se însoțise, ca să sterpescă 
orl-oe suflare românăscă din acăstă țărișoră, 
și au avut suooes.

Pe la anul 1866 se înspăimântase și 
guvernul țării de sărăcia poporului, așa că 
prin emisul dto 31 Martie 1866 Nr. 888 
preș. 15 Iulie 1866 Nr. 9294 și 7 August 
1866 Nr. 10,345 râgă pe consistoriul din 
Cernăuți, oa poporul să se abție de la beția. 
Consistoriul de atuncea, prin oiroularile dto 
31 Iul. (12) August 1865 Nr. 3446, 7 (19) 
Ap. 1866 Nr. 1640, 9 (21) Ap. 1866 Nr. 
3445, 28 Oot. (9) Noem. 1866 Nr. 3782 
ordoneză strict, ca preoțimea să lucre, ca 
starea poporului să se îmbunătățbsoă.

Ce ispravă a făcut, n’am aflat însă ni- 
căirl. Atâta este sciut, că și la preotul nu 
venia țăranul cu mâna golă: îi aducea o 
ooușoră, așa că cu vedrele de rachiu se 
aflau în cămara părintelui, pare oă era o 
propinație. Nu era clacă la părintele să nu 
se sugă câte-va vedre de rachiu, fiă la pră
șit, oosit, cărat și desfăcut. Adi de când 
preoțimea cea tînără lucră contra rachiului, 
stau balercele celor bătrâni deșerte și sunt 
pe cale de risipă!

Sugeau omenii la rachiu mai dihai de 
cât la miere, și spăriându-se împărăția la 
16 Iulie 1877 făcu lege contra beției, dăr 
scițl, numai pe hârtie. Ajunse luoru la atâta, 
că și consiliul școlar al țării, prin nota dto 
1 Deo. 1875 Nr. 1794, rugase pe Consis- 
toriu, ca să lucre contra rpchiului, de 
ore ce stagnăză scola. — Și ce s’a făcut?...

Au băut dmenii, de-au băut și cămașa, 
și-ar fi băut și pioidrele lui Christos, nu 
alta. Și cum n’or bea, când biserica li-era 
clătinată de vent, păreții plini de gaure, ăr 
crâșma palat împărătesc făoută pe spesele 
fondului religionar. Câtă ironie din partea 
stăpânirei, cum căutară a slei fondul, ca 
religiunea ortodoxă să fiă alungată din 
țeră; ast-fel se împlinise hărăzirea fondato
rilor, oarl dăruise moșiele pentru biserică 
și nu pentru cârșme! Mergeți din sat în 
sat și veți afla pe moșiele fondului reli
gionar cârșme mărețe cu grajde și stodole, 
și întrebați de casa preoțăscă, și vi se va 
arăta într’o gârlă o colibă, pote nu mai 
bună decât a țăranulni; de biserică mi-i 

rușine să vorbesc. Sunt și escepțiunl, cari 
le putem număra pe degete, și mă tem, că 
ni-or mai rămână degete.

Cam pe la anul 1892 se aucfiă o miș
care. Poporul aruncat din oasa părintescă 
începu a se înoumenți, și G. Bocoa preo
tul dela Mahala făcu începutul. Era preot 
eșit din sînu) poporului, îi cunoscea ohinul 
și durerile și începu a predica contra be
ției. A avut multe de-a suferi din partea 
preotului bătrân, care nu voia, oa acesta să 
predioe oontra beției. A fost o harță gro
zavă și s’au tras și pe la icone, dăr fiind 
preotul bătrân năm ou metropolitul, a avut 
el dreptate la Consistoriu, nu însă înaintea 
forului bucovinen.

înainte se temeau preoții a predica 
oontra rachiului, tot așa oum fac unii și 
astăzi, și mai ales prin parochiele private, 
unde boerul ține propinația în sat. In aceste 
parochii înoă nu se predică oontra beției, 
ca să nu se supere boerul, er unde-i preo
tul la locul său, nu oaută la propinația boe- 
rului.

începutul s’a făcut și mulțl preoți cu 
inimă românescă îi urmară, și anume : unii 
lucrau la predice și le publioau în „Candela1*, 
preoum se pbte vedâ: A. Bocea, R. Bor- 
gănan, D. Dan, O. Dlujanschi, T. Hacmau, 
T. GramatovicI, G. Pauliuo, V. Zaharescu, 
oare în Nr. 6 al „Candelei** 1894 pag. 334 
amintesce despre prorooul din Mahala; alții 
făoeau ispravă, că sate întregi să lăpădau 
de beție, și oârșmarii îșl luase blondele, 
precum o făcu păr. I. DorofteiQ în VăsoauțI, 
și I. Popoviol în Ipotescl.

(Va urma.)

ScirI telegrafice.
Budapesta, 2 Septemvre. Con- 

ferența episcopilor s’a finit ieri, și 
s’a luat hotărîrea de-a da doue pas
torale: una cătră mireni și alta cătră 
preoți.

Madrid, 2 Septemvre. Se elice, 
că Don Carlos se fi renunțat Ia drep
turile sale la tronul spaniol, în fa
vorul fiului seu Jayme.

D8VEKSE.
Divorț cu trenul fulger. La Minne

sota nu se p6te plânge lumea de încetinăla 
proceselor de divorț, judecând din modul 
oum a fost resolvată o causă de aoestă 
natură la SpriDg-Valley. O damă, Taylor, 
judecându-se în divorț, se dusese cu advo
catul și martorii săi în diua fixată pentru 
proces. In momentul, în care era să vie la 
ordinea (fil0b judecătorul primi o depeșă, 
prin care era trimes de urgență într’un 
oraș vecin. Ce să faoă? Nu se putea obliga 
reclamata să faoă încă-odată călătoria din 
Lacrosse, unde ea se stabilise; și cu tote 
acestea timpul grăbea și trenul trebuia să 
plece. Judecătorul avu atunci o ideie ge
nială : el învitâ pe totă lumea să-l urmeze 
și ătă pe ușier, grefier, d-na Taylor, ad- 
vooatul și martorii ei, că se urcă în vagon 
cu magistratul. Indată-ce trenul a fost pus 
în mișcare, audiența începu în aoest pre
toriu de un nou geD, și când, la 7 mile 
mai departe, trenul se opri la stația Wi- 
choff, procesul era terminat și judecătorul 
remise d-nei Taylor o sentință în bună 
și legală formă, prin oare ’i acorda di
vorțul.

0 noue sciință. Noi deosebim ou 
multă greutate un Negru seu un Chinez 
de un alt Negru său alt Chinez. Acesta 
provine din lipsa de obiclnuință. Se pare, 
oă e tot așa si ou animalele, și că fiă-care 
tigru seu leu are trăsurile fisionomiei sale. 
Ast-fel este cel puțin părerea unui sculp
tor de animale, d. Alden, care a petrecut 
mulțl ani, urmărind ioi-colo menagerii 
și oare a căpătat ast-fel o mare familiari
tate cu fiarele. D. Alden afirmă, că nu 
numai obrazul unui tigru nu semăna ou al 
altuia, der el esprimă emoțiuni variate tot 
cu atâta claritate, ca și o față de om. 
După obrazul unei fiare i-se păte cunosce 
și caracterul. Ast-fel un îmblânzitor la 
prima vedtre, scie din isvor sigur, decă 
animalul este susoeptibil de educație seu 
nu. Intre altele, când se tiăesce în intimi 

tatea tigrilor său a leilor, se învață a-se 
ounbsce în orl-oe moment, prin formele 
crețurilor de pe obraz, care este starea lor 
de umbre seu spirit, dăoă ei sunt veseli, 
melancolici, satisfăcuțl său nemulțumiți. 
Se vede ast-fel, oă o mulțime de circum
stanțe esteribre au o mare influență asu
pra disposiției lor, în particular tempera
tura și lumina. Acbsta es^e o nouă soiință 
de adăogat la chiromantie, Ia grafologie, 
la frenologie: caracterul leilor și tigrilor 
după crețurile de pe față.

Centenarii. Cetim într’o gazetă fran- 
oesă o statistică a „ferioiților**, oarl și-au 
însemnat trecerea lor prin lume printr’o... 
vibță lungă, piarul francos spune, oă, după 
o statistioă, sunt în Franoia 213 centenari, 
dintre oarl numai 66 bărbați, 6r 147 femei. 
Cifrele acestea, c]ioe diarul din vorbă, îșl 
au importanța pe câtă vreme omul se plân
ge într’una de scurta durată a vieței lui, 
când el este unul dintre creaturile a căror 
vieță e cea mai lungă. Numai câte-va ani
male ating o vîrstă așa de înaintată, și 
acestea sunt escepțiunl rare. Așa avem ele
fantul, care trăesoe dela o sută cincl-decl 
pănă la două sute de ani; balena, oare, 
după Cuvier, trece oâte odată vîrsta de o 
miie de ani; apoi vulturul și încă oâte-va 
a oăror vibță e mai lungă adesea, decât o 
sută de ani. In Franoia, departamentele 
Senei și Nord s’au distins prin faptul, oă 
ne-au dat esemplele oele mai remarcabile 
de longevitate. Nu e multă vreme, de când 
s’au celebrat la Leers nunțile de aure 
șăse păreohi, cari numărau la un loc 921 
ani și al oăror număr de descendențl — 
copii, nepoți și strănepoți — era de 450. 
La Rooroi, s’a aflat de asemenea despre 
esistența unuia dintre rarii supra-viețuitorl 
ai marei armate, care a luptat, oa caporal 
în bătălia dela Smolensk, și oare a atins 
vîrsta de o sută de ani la 29 Iulie c. 
Anul trecut, municipalitatea din Bourgourg 
(Nord) sărbătoria pe unul din concetățeni, 
Maximilian Vandenbroucque, peste a oă- 
rui viăță trecuseră o sută și una de ernl. 
Printre medaliații dela Sainte-Hblene, oarl 
viețuesc încă, unul din ei, în vîrstă de o 
sută și trei ani, este de șei-4ecl și opt de 
ani paznio oâmpeneso la Grant-Fayt (Nord), 
comuna sa natală.

„ALBINA" institut de credit și de economii
Filiala Brașov.

Conspectul operațiunilor de cassă în luna 
lui August 1895.

Intrate :

fi. 397.861.71

Numărar cu 1 August 1895 fl. 9,730.15
Depuneri spre fructificare . n 171,903.98
Cambii răscumpărate. . 77 84,265.83
Conturi curente .... n 33,496.58
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi.................... n 21,710.02
împrumuturi pe producte . n 3,080.73
Monetă.............................. 77 932.31
ComissiunI......................... n 6,263.45
Interese și provisiunl . 77 6,163.96
Diverse........................ n 60,314.70

fl. 397,861.71
E ș i t e :

Depuneri spre fructificare fl. 123,357,14
Cambii escomptate . . 77 84,655.50
Conto curent.................... 29,143.25
împrumuturi pe efecte și alte

împrumuturi..................... 71 5,969.—
împrumuturi pe producte . 77 7,770.—
Monetă.............................. 11,229,31
ComisiunI.......................... 2,500.87
Interese și provisiunl . . 77 127.76
Spese și salare.................... 77 1,409.65
Diverse.............................. 126,982.86
Numărar ou 31 Aug. 1895 r 4,716.37

V. Bologa m. p. N. P. Petrescu m. p.
dirigent. adjunct.

V. Uvegeș m. p.
comptabil.

Onmp.

Cursul pieței Brasov,
Din 2 Septemvre 1895.

Banonote rom. Camp. 
Argint român. Cutnp. 
Napoleon-d’orî Cump. 
Galbeni
Ruble rusescl Cump. 
Lire turoesol Cump. 
Mărci germane Cump. 
Soris. tono. Albina 5°/0

9.56 Vend.
9.50 Vend.

9.58
9.55

9.58 Vend, 9.61
5.63 Vend. 5.68

128.% Vend. —.—
10.83 Vend. —.—
59.- Vend.

100.75 Vend. 101.75

Proprietar: Dr, Aurei Sfflure^iauu.
Redactor responsabil: Gregorîu SJaiar,
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CursuS la bursa din Viena.
Din 31 August 1895.

Renta uug. de aur 4% .... 122.60
Renta de oordne ung. 4% . . . 100.— 
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2% • 124.25
Impr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 103.— 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4°/0 • • • 98.20
Bonuri rurale croate-slavone. . . 98.75
împrnm. ung. ou premii .... 158.60
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 147 .— 
Renta de hârtie austr.................. 101 10
Renta de argint austr.................. 101 30
Renta de aur austr..............................122.58
LosurI din 1860   154.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1067.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 491.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 409.— 
NapoleondorI........................................ 9,59*/2
Mărci imperiale germane . . . 59.071/2
London vista....................................120.85
Paris vista.................................. 47.8272
Rente de oorone austr. 4%. . . 101.35
Note italiene.................................. 45.70

N-rul IO69O—1895

Publicație.
Asupra predărei lucrărilor pre

liminate cu 2034 fi. 91 cr. v. a. re- 
leritâre la introducerea conducerei de 
apă prin sulinare de păment din 
canalul stradei prundului prin strada 
orfanilor, prin strada gimnasticei, 
strada noue de sus, uliciora lăcătu
șilor pănă la canalul deschis din 

strada castelului se va ține Joi în 
12 Septemvre a. C. la oficiul orășe
nesc economic o pertractare scrip- 
turistică de oferte.

Reflectanții au de a-șl ascerne 
cel mult pănă în 12 Septemvre a. c. 
la prânij 12 ore, în mânile substitutu
lui de primar, senatorului Carol Ja
cobi, ofertele scripturistice provecjute 
cu timbru de 50 cr. și cu un vadiu 
de 100 fi.

Oferentul are de a aminti în 
ofcrtul seu, provedut cu propria 
subscriere și cu amintirea locuinței 
atât în cifre cât și în litere, scăză- 
mentul procentual din amintita sumă 
preliminată. Totdeodată are să con
țină ofertul declarațiunea, că ofe- 
rentului ’i sunt cunoscute condițiu- 
nile de otert și acele contractuale 
și că se supune lor.

Aceste condițiunl, precum și 
planul și preliminarul de oferte se 
pot pănă în cțiua pertractărei de 
oferte esamina în decursul brelor de 
oficiu la oficiul economic orășenesc.

Brașov, 30 August 1895.

657,1—2. Magistratul orășenesc.

Nr. 9616—1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următdrele părți de pădure 

se vîsid pe cale de oferte următo- 
rele cantități de lemne de ștejariu: 

In așa numitul Weitengrund esploa- 
tarea pro 1894 606 metri. In așa 
numitul Weitengrund exploatarea 
pro 1895 2988 metri. In așa numi
tul Hattertgrund exploatarea pro 
1895 508 metri. La olaltă 4102 me
tri. Ofertele, provec[ute cu timbru de 
50 cr. și cu un vadiu de 5°/0 din 
suma oferală, se pot estinde seu 
asupra întregei cantități, seu asu
pra singuraticelor cantități din locu
rile de pădure amintite, în fine au 
de-a conțină declarațiunea, că ofe- 
rentului ’i sunt cunoscute condițiu- 
nile de oferte și că se supune lor.

Aceste condițiunl se află la ofi
ciul orășenesc forestieral dela 7—1 
dră, spre esaminare din partea flă
cărui. Ofertele, cari afară de aceea 
au ca se conțină numele și locuința 
oferentului, sunt de a-se așterne 
cel mult pănă în 6 Septemvre a. c, 
la 12 ore la prânz D-lui substitut de 
primar Carol Jacobi, la care 
tot în aceeași cji după prânz la 4 
dre se va ținea pertractarea de oferte.

Brașov, 13 August 1895.

763,3—3 Magistratul orășenesc.

Nr. 9616-1895.

PUBLICAȚIUNE.
In următorele părți de pădure, 

nemijlocit limitante cu orașul, se dau 
pe cale de oferte următdrele esploa-

tări de lemne de ștejariu pro 1895:
1. In așa numitul Staffer Weber-eck

365 bucăți cu 144.540 m.
2. „ Szekerut 473 buc.

cu..................... 255.248 n
3. „ Weitengrund 618 

bucăți cu . . . 424.412 7)
4. „ Hattertgrund 93 bu

căți cu ... . 66.090 n
5. Inparțela ștejarilor 33 

bucăți cu . . . 17.701 n
6. In Scurta putredă 25 

bucăți cu . . . 14.940 n
Laolaltă 1607 buc. cu 922.931 m.3

Ofertele se pot estinde atât asu
pra întregului, cât și asupra singura
ticelor părți de pădure; au de a fi 
provecțute cu un timbru de 50 cr. 
și cu dechierațiunea, cum-că oferen
tului ’i sunt cunoscute condițiunile, 
aflătăre la oficiul forestieral orășe
nesc, și că oferentul se supune lor.

Oferentul este de-a se proved© 
cu un vadiu de 5°/0 din suma ofe
rită. Ofertele, cari au de-a conținea 
numele și locuința oferentului, au 
de a se așterne pănă în 6 Septem
vre a. c. la prânc| 12 ore domnului 
substitut de primariu Carol Jacobi. 
Pertractarea de oferte se ține în 
aceeași (ți la 4 6re după prânz.

Brașov, 13 August 1895.

764,3—3 Magistratul orășenesc.

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din 8 Mai 5805

B w s? ap e s t a r e fi. 8 Crhii'ișu — Turda,
Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Trenă 
român 
expr.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

10-
8.30

11.31
2—
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8 34
8.49
9.06

10.14
10.32
10.59
11.07
11.31
11.48
12.25
12.52

1.06
1.37

I 1.52
2.13
2.32
3 04
3.47
4.09
5 34
6.12
6.41
7.16
8.-

8.05
2.15
4 23
5.55
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10 37

8.05 8 05
1.55 5.45
3.56

11.4C
11.55

1.39
2.13
2.28
3.30

4.16

5.07
5.14
5 59

T27'
11 53
I. 48
2.16
3 03
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
8 40
9.08

10 40
II. 25 
1154 
12.04,
12.34
1—
140
2.17
2.35
3.14
3.34
3 49
4.11
448
5 27
6 10
7.50
8.30
9.03
9.38

10.25

2 15
9.15

11.12
12.55
2.12
2.20
2.50
3 26

417
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8 33
8.381

Y
SOS.
pl. j

11—1
12.26

1 11 ”62§
8 30 1125

sos. ț
pl. J

I
Y

80S.

Viena . . .
Budapesta
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B -Huiedin
Ghârbău

Clușiu .

Apahida
Ghiriș . .
Cucerdea . 
Uioara . ■ .
Vințul de sus 
Aiud . .
Teiuș
Creoiunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mioă
Mediaș . 
Elisabetopol 
Sighișdra • 
HașfalSu . 
Homorod .
Agoștonfalva 
Apața . .
Feldiora
Brașov .

Timiș
Predeal
Buouresol

SO8.

1
{pl.
isos.

I Pl 

18OS.
A

pl. 
SOB.
A

jpl.

A
1

pl.

Tron 
român 
expr.

~T

Trenu 
de 

persân.

trenu 
de 

persân.

trenă
mixtă

trenu
mixtă

trenă 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtă

trenu 
mixtă

=-------i
tronu l 

de !
person.

3—
5.45
2.29

12.05

5.40
4.52
2.55
2.-
5.45
5.18
3.53
3.06
2.48
2.40
2.11
1.45
1.10

12.39
12.24
11.48
11.29
11.14
10.55
10.21
9.42
9.13
7.45
7.03
6.36
5.58
5.U8
7.01
6 —
5 11

1 55
7.25
5.23
3.46
2.26
2.19
1.52
1.26

12.47
12.17

11.01
10 45

1.55
7—
3.50
1.21

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.31
7.53
6.53
6 14

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.48

7.08
6.39

9.23
8.49

8 23
8.06
7.59

7 30

5.25
4.48
4.23
3—
2.00
2—
1.51
1.23

12.54

10.26
9.39
9.12
5.35

6.25
8.10 

"4Ă3
2.17

11.32
11.17
10.42
10.13
9.50
9.19
8.37
7.37
7—
6.45
6.27
5.21
4.47
4.31
4.24
4.03
3.42
2.49
2.24
2.10
1.38
1.18
1.01

12.46
12.16
11.39
11.17
10.02
9.22
8.57
8.23
7.43
7.01
6—
5.11

7 33
7.53

11 —
11.20

4—
4-20

10.19
10.39

Ghiriș
Turda

5.10
4.50

10.30
10.10

3.30
3.10

9.12
8.52

dopsa-mică, — fS&biiu — Avrigiâ — S’ft.gă.rașis
trenu 

de 
persân.

trenă 
de 

persân.

trenu 
mixtu

2.20
3.57
4.19
4 36
6.16
8.42

trenu 
mixtu

6.15
6.38
7.13

11.34
1.03
1.25
1.46
3.31
6.08

trenu
mixtu

11.35
11.54
12 20

7.10
8.59
9.15

trenă 
mixtu

trenu 
mixtu

pl. Copșa mică .
Ocna . . .

80S.

ws. 1
pl. / Sibiiu . . .

{pl’

l 80S.

Avrig . . .
80S. Făgăraș . . p).

trenu 
mixtu

trenă 
de 

persân

trenă 
de 

persân.

trenu 
mixtu

9.34
8.11
7.44
7.28
6.02
3.28

6.20
5.12
4.49

12.35
11.01
10.36
8.33
6.54
4.05

trenă 
mixtă

4.25
4.48
5.23

4.50
4.34
4.10

10.29
10.46
11.12

Simeria .
Cerna.
Hunedora

JB r

10.25
10.05
9.38

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

8 t 1
trenă 
mixtu

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă 
mixtă

8.35
10.28

4.55 9.15
10.35

Brașov ......
Zernești.........................

7.36
6.06

1.29
12.05

8.31
7.206.36

SKureș-Ladwș • US 1 s t r ii ț a

9.10
1.01
4.55

4.20 Mureș-Ludoș ....
Țagu-Budatelicti .
Bistrița........................

6.464— 7.21
7 07
9.59

4.15
1.16

Cucerdea — ©șorheiu — B&egh.-s&sesc»

stațiunilor

Trenă 
mixtu

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

1
2 „5 8.10 3.11 8.59 pl. Cucerdea . . 80S. 7.41 2.36 8.31 1.18
3 14 8.51 3.52 9.40 Ludoșh. . • 7.03 1.58 7.43 12.32
5.07 10.27 5.26 11.11 p°S‘ j Oșorheiu . ( pl.

• Isos.
5.30 12.25 5.50 10.35

5.40 10.42 5.36 5.18 9.25
7.49

5.04 10 —
7.19 12.21 7.19 sos. Regh.-săs.. . pl. 3.b(J 3.25 8:25

oetisunt a seînsemnate în stâDgaNota: Orele 
însemneză drele de nopte.

©areii-Maara — 5EeI&u
trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

tienu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenă 
mixtu

Aradn
Vinga
Timișora

trenă
mixiu

Sigliișora—©dorlaehi-secuesc..

6.20
7.08
8.01

11.30
12.47
2.05

5.-
6.14
7.39

10.55
10.11

8.15

10.43
9.42
8.20

3.44
2.40
1.12

5.30
10.17

4.15
9.18

Careii-marl . 
Z elan . .

9.06
4.20

7—
3.01

3.22
6.20

11.08
1.59

Sigliișora . . .
Odorheiu-secuesc.

9.51
7.15

5.32
3—

de sus în jos, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

f

l

A

i

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


