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Inaugurarea 
podului de peste ISunăre.

Bucuresci, 16 (28) Septemvre.
C’un interes încordat și cu multă 

mândria a așteptat t<5tă suflarea ro- 
mânescă importantul eveniment al 
deschiderii uriașului pod de peste 
Dunăre.

Și au tost juste și legitime acest 
interes și acâstă mândriă, căci am 
asistat alaltaerî la un nou triumf al 
României, de astă-dată pe calea 
paclnică a progresului și a sciinței.

Piua de 14(26) Septemvre 1895 
a dat dovadă lumei, că România, 
victoridsă în resboiu, scie se fiă tare 
și neînfrântă și în împlinirea chiă- 
mării sale culturale și civilisatdre la 
porțile Orientului.

Cuvintele, cu cari Regele Carol 
a încheiat memorabilul seu discurs, 
ținut la banchetul festiv dela Cer
navoda, consacrdză viu și puternic 
acest triumf al României, „al căreia 
avent nimeni nu-’l mai pbte opri în 
drumul mărirei și al propășireK

Ori ce descriere a decursului 
măreței serbări de alaltăeri va da 
numai o palidă icbnă a ideilor și 
sentimentelor, de cari patrioții ro
mâni, în frunte cu Domnitorul, au 
fost pătrunși în acest moment, când 
își vecfură realisată încă una din as- 
pirațiunile lor nobile pentru mărirea 
și propășirea țării.

Schițând momentele de căpe- 
teniă ale serbării și impresiunile, ce 
le-am primit, credem, că vom pută 
satisface cel puțin întru cât-va aș
teptărilor publicului doritor de a 
sci în ce chip s’a săvârșit acesta 
serbare, unică în feliul ei.

*
Joi des de diminâță au început să 

circule trenurile, oarl din Buouresci și din 
tote celelalte orașe duceau pe visitatorl la

Cernavoda. La 9 ore a plecat din gara dela 
Nord trenul accelerat, în care se aflau cei 
400 de invitați: Metropolitul cu înaltul 
cler, Senatori, și deputațl, corpul diplomatic, 
înalții funcționari ai statului, corpul ingi- 
nereso, representanții pressei etc. Acest tren 
a sosit pe la 12 ore la FetescI, de unde 
se începe noua liniă ferată ou construcțiile 
de artă ale podului de peste Dunăre : adecă 
mai întâiu podul de peste Borcea, un braț 
al Dunării, de oare este legat un viaduct, 
având laolaltă o lungime de aprdpe 1000 
metri, apoi luorările prin baltă cu marele 
viaduct în lungime de 1500 metri, er a- 
prope de țărmul Dunării un alt viaduct de 
900 metri, care conduce la pod, în fine 
podul propriu cjis peste Dunăre, oare are 
o luDgime de 750 metri.

Invitații trecură podul de peste Du
năre pe jos pănă la cea din urmă pilă și 
își ocupară locurile indicate în program.

*

Intrarea în pod se face printr’o portă 
monumentală cu două turnulețe architec- 

| tonic irumos construită. Pe frontispiciul 
Porții de intrare este inscripțiunea cu li
tere de aur uriașe :

Podul Regele Carol I.
Pe de-s.supra două medalione de bronz 

înounjurate de lauri înfățișeză portretele 
Regelui și Reginei. Aceste medalione 
sunt lucrate de sculptorul Hegel. De amân
două părțile se mai văd și armele țării în 
bronz.

Porta de eșire pe malul drept dobro
gean al Dunării este construită asemenea 
celei dintâiu și pârtă pe frontispiciul ei ins
cripțiunea :

Făcut sub dănmia Regelui Carol I. 
1890—1895.

Aid sunt remarcabili cei doi doro
banți de bronz cu arma în mână, cari sunt 
așezați pe laturele dinafară ale Porții, ca 
sentinele ale podului. AoeștI doi Curcani, 
de-o mărime colosală, simbolisând gloria 
României în răsboiul dela 1877—78, se văd 
de departe. Ei sunt forte reușiți și esprimă

minunat inteligența, vitejia și ținuta mân
dră, dâr mai liberă a soldatului român. 
Statuele aceste, oarl presentă adevăratul 
tip de „Curcanu, sunt lucrate de distinsul 

,sculptor francos Leon Pilet.
Pe arcada porții, la stânga, e zidită 

o tablă comemorativă de bronz, pe oare 
cu litere de aur se cetesce următorea ins- 
oripțiă:

înființarea acestui pod a fost votată de Cor
purile Legiuitore în anul 1895, președinte al con
siliului de miniștri fiind

I. C. Brătiauu.
Construcțiauea lui, hotărîtă în anul 1889, s’a 

început în anul 1890 și s’a 
terminat 

în anul 1895 
fiind

Președinți ai consiliului de miniștri
Generalul Gheorghe Mânu

Și
Lasear Catargiu

ear
Miniștrii ai lucrărilor publice

Alexandru Laliovari, Alexandru Marghiloman și 
Constantin Olănescu.

Lucrările s’au executat de cătră
Direcțiunea generală a căilor ferate ale 

Statului 
prin

Compania Fives-cille din Franța, 
fiind

Director general al căilor ferate 
Gheorghe I. Duea 

ear
Autor al proiectului și director al lucrărilor 

Anghel Saligny.
♦

Deodată, la ora 1 după amâdl bu
buitul tunurilor artileriei de pe țărm și a 
canonierelor de pe Dunăre, anunță sosirea 
trenului regal, care venea direct dela Si
naia. Suveranii, erau însoțiți de principele 
și princesa moștenitore, apoi de prinții 
Leopold și Wilhelm de Hohenzollern, de 
principele Berna’d și princesa Charlota de 
Saxen-Meiningen, apoi de miniștrii și pre
ședinții corpurilor legiuitore. La intrarea 
podului. Majestățile Lor au fost întâmpinate 
de d-l inginer Saligny, autorul proiectului

și directorul lucrărilor, podului. Trupa mân
dră și frumosă a elevilor soolei de poduri 
și șosele, din a căror fețe se reflecta inte
ligența și spiritul viu, al Românului, a for
mat garda de onore a Regelui în tot de
cursul serbării.

Majestățile lor au traversat podul pe 
jos pănă la ultimul stâlp, unde erau aștep
tate de cei invitați. Imediat după acâsta a 
urmat între salve de tunuri ceremonia așe- 
dării ultimului nit de argint, din partea 
M. S. Regelui, ca semn, că lucrarea podu
lui este terminată. Apoi plecară cu toții 
spre malul drept. La eșirea de pe pod 
Majestățile Lor au fost întîmpinate de șe- 
fiii autorităților județene și de primarul din 
Cernavoda, care le-a oferit pâne și sare. 
După aceea merseră într’un ohiosc anume 
construit, unde au fost primiți de Metro- 
politul-Primat și de Episcopul Dunării 
de jos.

Aici s’a dat mai întâiu cetire urmă
torului document de veclnică amintire, care a 
fost subscris de Suverani, de principele și 
princesa moștenitore, de Metropolitul-Pri- 
mat, președinții corpurilor legiuitore și de 
miniștrii:

Noi Carol 1,
Prin grația lui Dumnedeu și voința 

națională Rege al României.
In anul mântuirei 1890 am pus piatra 

fundamentala a podului menit să împreune 
cele două maluri ale Duuărei între Fetești 
și Cernavoda.

După cinci ani de muncă statornică, 
Dumnedeu hărăzind Țârei linisce și îndes
tulare, astădl în a 14-a di a lunei Septem
vre 1895 și al 30-lea an al Domniei mele, 
mulțumită rîvnei și măestnei inginerilor 
români, am trecut pe de-asupra valurilor 
celor două brațe ale Dunărei mărețe și am 
bătut cel din urmă cuiu, care a încheiat și 
sfîrșit aceste falnice lucrări, față fiind 
Maiestatea Sa Regina, Altețele Lor Regale 
Principele și Principesa României, iubitul 
meu frate, Principele Leopold de Hohenzol
lern, nepotul meu A. S. Principele ereditar

FOILETONUL „GAZ. TRANS.“ cu un amic al bărbatului său... El își apasa 
dureros manile pe frunte. In anticameră se 
audia un șgomot de voci și cu un 
gest rugător și plin de desperare apăru 
Marta.

— Tată, tată! Aici este Andree! — 
Grațiă! Grațiă!

Spăriat se apropia de ea și abia 
avu timp să-i șoptesoă: Stăi aici. Cu o 
mână tremurândă închise ușa, când întră 
Andrâe.

Ii trebui o încordare mare pentru-ca 
să se reculâgă. El dise în fine :

— Ce e nou, scumpul meu An
dree, cui să atribui plăcerea de-a te 
vedea ?

Andrâe Durien, un bărbat de trei-cjecl 
și cinci de ani, brunet, cu fruntea largă și 
cu mustața militărescă, se încorda să se 
stăpân âscă: Suntem singuri? Nu ne aude 
nimenea ?

— Nimenea. Ce s’a întâmplat? 
Andrâe îl apucă de mână.
— Privesce-mă și spune-mi, decă o 

afacere, care nu ar fi seriosă, ar putea 
ca într’o nopte să-mi schimbe atât de tare 
fața?

LacrămI arcptore îi curgeau din ochi.

Se aședă puțin, apoi plânse în tăcere, 
și lacrămile acestui bărbat, făcut pentru 
activitate, erau tragice. D-l Hurtin se aședă 
în fața sa.

— Tată, durerea mea e nemărginită, 
ca și fericirea mea amenințată, ba chiar 
pote perdută. D-ta îmi vei putâ spune totul 
ou un cuvânt, care mă va face cel mai ne- 
norooit, sâu cel mai vinovat. Răspunde-ml 
pe cuvântul de onore; A fost Marta erl 
după amedl aici la d-ta?

Hurtin era atât de pregătit la acâstă 
întrebare, înoât nici un muschiu al feței 
sale nu se contractă, când răspunse:

— Dâr, Andrâe, la ce acest ton fes
tiv la un lucru simplu? Da, Marta a fost 
aid pănă la cinci și jumătate sâu șâse.

O bucuriă supraomenâscă trecu prin 
oorpul lui Andree, și fața sa se făcu 
roșiă.

— Ah, mulțămesc... Reînviez... Marta, 
mioa mea Martă 1

Der o tristeță adânck urmă după acâsta 
erupțiune de bucuriă.

— Așa-dâră sunt un miserabil! Nu scii, 
că am fost prepuitor ca un nebun!

El se ridicase, pentru ca să înghe- 
nuncheze. Hurtin îl luă în brațe și dete 
curs liber emoțiunei, ce-1 îneca.

— Andrâe, amicul meu, femeile nu 
soiu nimic.... Nu i-ai spus nimic Martei?

- Nu.
— Forte bine. Trebue, oă ai suferit 

mult îmbrățișâză-mă scumpul meu Andrâe.
— Mulțămesc... Privesce visita mea, 

ca și când nu aș fi făcut’o. Mă duo aoasă. 
Mă duc fenoit, forte fericit.

Andree strînse mâna lui Hurtin, care-1 
însoți pănă la ușe. După-ce se închise ușa, 
Hurtin trebui să se țină de masă, ca să nu 
cadă. Albumul deschis îl făouse să-și sacri
fice onârea. Adânc deprimat, rămase cufun
dat în gânduri, și lacrăml grose îi curgeau 
pe față și prin barbă.

Când ridica capul, Marta sta înaintea 
lui, înfrântă de durere, umilită, ca un co
pil, care își închipue înaintea sa un D-deu, 
care iartă. Cu o erupțiune de o resigna- 
țiune nemărginită și de-o bucuriă ameste
cată cu durere își deschise brațele :

— Vino Marto, vino! Nimenea n’are 
dreptul de-a fi un judecător sever... Nu tre
bue să fiă cine-va mai crud ca timpul și 
ca uitarea. Prin timp și prin uitare chiar 
și cel vinovat pote încă să fiă fericit.

Ucu.

Vinovată.
Novela de Renee Ghil.

(Fin e.)

D-l Hurtin părăsi violent camera, îm
pingând la o parte cu o mișcare de mână 
pe fiica sa, care căcju âră-șl pe scaunul ei. 
11 audiră, cum se preâmbla cu pașî grei 
prin salon. Ne mai putându-șl stăpâni es- 
presiunea feței, umbla încoce și înoolo cu 
manile înorucișate la spate și cu lacrămile 
în ochii săi, umflațl de durere.

Simțul său de onore avea să supârte 
o crâncenă luptă cu nemărginita sa iubire 
de tată. înaintea ușei salonului se opri și 
resfoi într’un album fotografic. De-odată 
ochiul său se mări, o palore mortală se 
ivi pe fața sa. O femeia cu umerii goi, ca 
de marmură albă, îi zîmbea ca o drăgălașă 
amintire de primă-vară într’o di de vată 
ar^etore.

Ah, ce amețălă înfricoșată ne cuprinde, 
când uităm totul și pe noi înși ne! Da, așa 
a fost atunci, și pentru-ce ore se ridica din 
întunerecul trecutului vina sa, unioa, care-1 
apăsa? O amică a soției sale, cum pote și 
a sărmanului său copil, va fr avut de-a face



GAZETA TRANSILVANIEI.------- I-----------------------------------------------------
Pagin 2 Nr. 208—189o.

de Hohenzollern, A. S. Principele ereditar de 
Meiningen și A. S. Regală Principesa ere
ditară de Saxa-Meiningen, înaltul oier, mi
niștri Mei, președinții și membri biroului 
corpurilor legiuitore, trimișii puterilor stră
ine, acreditațil pe lângă Mine, fruntașii oș- 
tirei Mele, înalții demnitari ai statului și 
corpul technic.

De acjl înainte nimic nu mai desparte 
România din stînga Dunărei de Dobrogea, 
pe care prin vitejia ostașilor noștri din 
răsboiul dela 1877, am împreunat-o din nou 
cu patria-mumă. Ast-fel vom putea da aces
tei provincii și porturilor ei de pe țărmul 
mărei totă îngrijirea nostră spre a lor des- 
voltare și propășire.

Mândru, împreună cu țâra întregă, că 
am ridicat un monument, care face fală 
numelui român și care va fi pururea în
demn puternic pentru urmașii noștri, spre a 
purcede tot mai departe pe calea muncei, 
a oivilisației și a mărirei, am semnat aoest 
document de veclnică amintire.

Am ohibzuit der, că după sfințirea 
podului, făoută de I. P. S. S. Arhiepisco
pul și Mitropolitul Primat, un exemplar să 
fiă așecjat în zidăria de pe malul drept al 
Dunărei, împreună ou copia documentului 
ce a fost pusă în zidăria piciorului de pe 
țărmul stîng, er cel al doilea să se păstreze 
în archiva Statului.

*
A urmat apoi serviciul religios ofi

ciat de Metropolitul-Primate, după care 
înalt Prea Sânția Sa a rostit un discurs 
esprimând sentimentele oierului față eu 
actul ce se petrece și față cu Domnitorul.

Documentul oomemcrativ fu zidit 
apoi într’un stâlp al podului, Regele, Re
gina principii, arehiereii și miniștrii dând 
ultima lovitură de oiocan. D-l T. Ma'orescu 
dădu în urmă M. S. Regelui mistria de 
zidar ou-o scurtă alocuțiune.

Aouma a urmat momentul interesant 
al îuceroării de resistență a podului. Des
pre acesta și despre partea din urmă a 
serbării în altă scrisore.

CRONICA POLITICA.
19 Septemvre.

Sub titlul „Pactul cu Ungaria* publică 
„Politik,* din Praga, organul Cehilor bă
trâni, un articol de fond important, în oare 
dovedesce desavantagiele, ce le are Aus
tria din pactul dela 1867 încheiat cu Un
garia, pact, care în 1897 espiră și trebue 
renoit. După-ce numitul cjiar produce date 
ooncrete pentru dovedirea afirmărilor sale, 
finesce astfel: „Ceea-ce se întâmplă as4ădî 
în Ungaria, este o adevărată orgiă finan
ciară. Șovinismul maghiar arunoă banii pe 
ferâstră afară, Pesța trebue să devină oraș 
mare și renumit, și pentru clădirile scumpe 
și superflue trebue să înpingă din bani 
cassa statului. Păr’ de nici o lipsă să oon- 
struesc neourmat linii ferate nouă, se ure
ază industrii, numai pentru ca globusul 
maghiar să apară cât se pâte de pestriț. 
Și apoi ce se drege cu sărbarea mileniului 
și cu esposiția milenară! Ceea-ce nu-șl 
pâte permite capitala Berlin, pentru șovi
nismul maghiar e un lucru bagatel, și nu 
le genâză nici decum pe spiritele mari din 
palaturile guvernului pestan faptul, că fi
nanțele de stat, după-cum chiar isvdrele 
maghiare constată, iau o fisonomiă îngri- 
jităre. Pentru astfel de estravaganțe n’are 
să sufere Austria, și de aceea vom vede 
ce ținută va lua guvernul austriac în oes- 
tiunea paotului. Bunăstarea popdrelor n’o 
putem jertfi pentru interese politice și de 
aceea dicem omenilor noștri: „Puneți-vă și 
vă apărați!“

*
După cum se anunță, dieta Croației 

se va întruni la 28 c. Obiectul principal 
al desbaterei va fi bugetul pentru 1896. 
piarele din Agram signalisâză un nou con

flict croato-ungar ou acesta ooasiune. Toțj 
acei membri ai dietei adecă, cari sunt pre
oți, îndată după deschidere vor protesta 
contra faptului, că în Fiume, pe teritor 
croat și în diecesa episcopului din Zengg 
se introduc legile bisericesol-politice un
gare (matricule civile, oăsătoria civilă etc.). 

Noul episcop din Zengg, Dr. Maurovidl, e 
hotărît a-șl apăra diu tote puterile drep
turile sale.

Budgetul statului ungar pe 1896.
In ședința de erl a camerei deputa- 

ților, preoum seim, ministrul unguresc de 
finanțe a presentat proiectul de budget 
pentru anul 1896.

Totalul cheltuelilor e preliminat cu 
fi. 472,987.244 (mai mult cu fl. 4.459.183 
ca în 1895.) Totalul venitelor: fl. 473,064.398 
(mai mult eu fl. 4,514.141 ca în 1895.) Es- 
oedentul în plus este: fl. 77.154 (mai mult 
cu 54.958 ca în 1895.)

Cheltuelele ordinare ale tuturor re
sorturilor ministeriale s’au urcat în mod 
oonsiderabil. In special cheltuelile minis- 
teriului de culte și instrucțiune publică s’au 
urcat cu 1,348.006 fl. Și anume crescerile 
mai însemnate se arată la următorele po- 
siții:

1) 68,261 fl. în plus la acoperirea tre
buințelor institutelor super’ore de învăță
mânt (numai pentru subvenționarea cole
giului baronului Edtvos Joszef e prelimi
nată o sumă aproximativă de 20,000 fl !)

2) Cu 92.652 fl. se ridică cheltuelile 
susțiuerei gimnasiilor și cu 21.997 fl. chel
tuelile susținerei școlelor reale/ gAcâsta, 
parte din causă, că anumite gimDasii sus
ținute pănă aci de comune au să trâcă în 
mâna statului, parte din causă că la unele 
gimnasii edificate în timpul din urmă s’au 
deschis classe nouă, âr la altele t’ebue să 
se deschidă classe paralele din causa mul- 
țimei elevilor.

3) Cu 100,600 fl. s’a preliminat mai 
mult la rubrica subvenționărei școlelor medii 
confesionale, oomitatense și comunale, în 
scopul — cum se dice in esposeul minis
trului — „ca si se facă posibilă desvoltarea 
școlelor, cari represintă interesele statului*.

4) Cel mai mare plus, în sumă de 
738.776 fl. se arată la rubrica „crescerei 
poporale*. Din acâstă sumă, cu 601,899 fl. 
s’a destinat mai mult pentru subvențio
narea școlelor elementare și superiore po
porale și a școlelor civile. In parte, acestă 
urcare a budgetului a iost reclamată și 
pentru ca cele 400 școle poporale ungwescl 
proiectate pentru mileniu să potă fi înființate 
și desohise cu începutul anului școlar 
viitor.

5) Cu 50,000 fl. se ridioă și cheltuelile 
menite pentru scopuri bisericesc1!., deâre-ce 
s’a constatat, că din suma de 100,000 fl. 
votată pănă aoum n’a fost cu putință a în
tregi ajutorarea preoților unor biserici păuă 
la un minim anumit.

6) In fine, cu 129.744 fl. se ridică chel
tuelile menite să amortiseze împrumuturile 
cu s’au făcut cu edificarea unor iustitute 
ungurescl de învățământ ale statului.

Cu un cuvânt, ia preliminarea bud
getului s’au avut și de astă-dată în;,vedere 
esclusw interesele de maghiari sare!

SCmiLE OSLO»9
19 Septemvre.

Manevrele române. Trupele române, 
cari vor lua parte la manevrele din tomna 
acâsta, s’au ooncentrat deja pe locurile in
dicate pentru operațiuni. Regele Carol, îm
preună cu prinții străini, ospeții săi, va 
porni în dimineța cjilei de 23 Sept. v. pe 
câmpul de manevre, fiind ou cuartirul său 
general la Buștea.

— o —
Protestele Slovacilor. Comunitatea 

biserioesoă evangelică slovacă din Ungaria 
de Nord este forte indignată asupra nouei 
împărțiri a cercurilor bisericescl, prin ceea 
ce guvernul ungar intenționâză ai rupe pe 
Slovaci de olaltă. pilele trecute protopo
piatul evangelio din Lipto-Sân-Miclăuș a 
ținut o adunare, în care s’a luat hotărîrea, 
oa protopopiatul să protesteze contra nouei 
împărțiri a cercurilor bisericescl slovace, și 
să nu trimită nici un representant la adu
nările cerouale. Asemenea s’a luat hotă
rîrea, oa scrisorea de adio a episcopului 
Baltik, — care s’a mutat din Lipto-Sân- 
Miclăuș la Balassa-Gyarmat, și pe care 

Slovaoii nu-1 puteau suferi, pentru-că co
cheta ou Maghiarii și cu guvernul — sim- 
plaminte să se ia la cunosoință, și episco
pului nevrednic să nu i-se dea nici un răs
puns.

— o—
Joncțiunile româno-ungare. D. Al. 

Lahovari, ministrul de esterne român, a 
deschis tratările cu ministerul de esterne 
din Viena pentru prelungirea oonvenției 
încheiate la 1891, privitâre la racordarea 
liniilor ferate ungare cu cele române prin 
Turnu-Roșu. E probabil, oă convenția se 
va prelungi pe un nou termin de oinol ani, 
de-6reoe nici studiile construirei liniei R.- 
Vâlcea-Călimăneștl-Turnu-Roșu nu sunt încă 
terminate.

— o —
Inspecțiune școlară. Ministrul de 

culte ungar a încredințat pentru anul 1895/6 
pe direotorul suprem școlar din Sibiiu, 
Iosif Elischer, cu inspecționarea școlelor 
reale române din Brașov.

—o —
Institutul de economii și credit 

„Sentinela44 din Satul nou, lângă Panciova 
s’a oonsrituit îa adunarea generală consti
tuantă din 26 Septemvre n. c. Capitalul so- 
oial e: 40,000 fl. sâu 80.000 oorone. Ac
tele, cum ni-se serie, se vor așterne tribu
nalului competent pentru împrotooolarea 
firmei.

—o —
D-l A. G. Nyholm, profesor de forti

ficații la școla de răsboiu din Kopenhaga, 
a sosit de câteva cjile în Bucuresol pentru 
a visita stabilimentele militai e române, și 
mai ales poligonul și lucrările de geniu.

—o—
Apa Dunărei este într’o deereștere 

cum rar s’a văcjut, și din acâstă causă su 
fere navigațiunea, fiind mulțime de vase 
înămolite. In apropiere de Oltenița, în 
dreptul satului bulgăresc Taban, vasele 
d’abia trec. Vaporele mari ale societății 
Gagariu nu înaintâză în sus, decât pănă la 
Turtucaia, și numai cele mici trec înainte 
pănă la Severin.

—o—
Statua lui Carnot. Se depeșeză din 

Paris, că statua lui Carnot, fostul preșe
dinte al republicei, fu desvălită în Fonte- 
naibleau, în presența actualului președinte 
Faure, precum și a ministrului lucrărilor 
publice. La frumosa sărbătore au luat parte 
și membrii familiei fostului președinte 
Carnot.

— o —
Filoxera. Constatându-se ivirea filoc- 

serei în viile comunei Iacobenl din comi
tatul Tărnava-mare, ministrul a pus numita 
comună sub oarantină.

— o—
Caută ocupațiune un tinăr român, 

absolvent de gimnasiu, care posede tote 
trei limbile patriei, având și testimoniu do 
maturitate. A se adresa la administrația 
„Gaz. Trans.*

—u —
POSTA REDAOȚIUNEI. D-lui A. B- 

in Bilac. Postul, de care întrebați, este 
ocupat.

Dela comună.
Ședința din 30 Septemvre 1895.

1) Punotul prim din programă a fost 
alegerea unui caucelist pentru oficiul de 
matriculare, din care causă presidiul e pur
tat de viece-șpanul Dr. Jekel. Acesta aduce 
la cunoscința represeutanței comunale, că 
ministrul de interne a sistemisat acest post 
cu o lâfă anuală de 600 fl. și 100 bani de 
cuartir, plăti bill din bugetul statului, resp. 
al ministeriului de interne, lăsând alegerea 
în competința comunei. Comitetul perma
nent propune respingerea alegerii, de târnă, 
ca să nu urmeze de aci sarcini financiare 
pentru comună în viitor. Vice-șpanul nu 
admite nici o discusiune meritorică a a- 
cestui punct, și insistă, ca numai decât să 
se facă alegerea. Harmath și Koss sprigi- 
nesc pe vice-șpanul. Adam, sprijinit de 
Vlaicu și Schiel, propun o desbatere meri
torică sub presidiul primarului, ceea ce se 
primesce. Vice-șpanul se retrage și predă 
presidiul primarului. Fabritius, Vlaicu și 

Schiel susțin părerea comitetului perma
nent, dicând, că cancelistul să fiă numit de 
ministrul de interne' sâu de conducătorul 
de matricule, sub a cărui responsabilitate 
funcționeză Schnell propune, oa oomuna 
să alegă cancelistul numai pe timpul cât 
acesta va fi plătit din partea statului. 
Acesta propunere se primesce cu o mică 
majoritate și sub presidiul vice-șpanului 
se alege de oancelist Karl Beiner ou 44 
voturi. ConcurențI au fost vre-o 15 inși.

2) Aprobarea Statutului oomunal și 
sak rial cu unele mici modificări servesce 
spre sciință.

3) Prim-ministru Bânffy aprâbă con
clusul comunal de 20 Iunie a. c. cu pri
vire la monumentul millenar de pe vârful 
Tâmpei și trimite o schiță, din oare se vede 
oă monumentul are la basă dimensiunile 
472 m. X 472 m. și o înălțime de 25 m.

Magistratul propune cedarea unui loc, 
precum și a pietrei necesare. Comitetul 
oermanent propune respingerea monumen
tului pănă când nu se va soi ce fel de fi
gură va fi în vârful monumentului, și în 
ce limbă va fi o eventuală inscripțiune. 
Vlaicu sprijinesoe acâstă propunere.

Dr O roban c|ioet oă să nu mai în
trebăm de detailurl și să nu ne legăm de 
mărunțișuri, ci să ne ținem de onore (!), că 
statul ungar a ales tocmai Brașovul pen
tru punerea unuia din cele 7 monumente 
milionare ; propune deci cedarea locului, 
resp. primirea monumentului.

Mai vorbesce Schnell tot în sensul 
acesta, cjicend, că lui e indiferent, ce figură 
vine sus și ce inscripția va purta. Vlaicu 
îi oombate a doua-âră ; la votare însă se 
primesce cu mare majoritate propunerea 
magistratului.

Cu acesta se încheiă ședința pe la 
67i ore sâra. S’au observat acjl forte mulțl 
representanțl maghiari, oarl au mere mână 
în mână ou Sașii bătrâni. Vercjii nu s’au 
prea arătat.

MeditațiunT din diecesa Gherlei.
— Septemvre 1895.

In nr. 190 al „Gaz. Trans. “ am ară
tat o parte din multele neajunsuri ale die- 
cesei nâstre. Răul însă este mult mai mare, 
decât ca să putem retăcâ și alte multe, 
oarl amenință cu perire tot ce ni-a mai 
rămas bun în acâstă diecesă, și oarl reclamă 
o interesare mai mare din partea tuturor 
Românilor de bine față cu cele ce se pe
trec pe la noi, căci e vorba de sortea unei 
dintre cele mai estinse diecese românescl, 
care numără câte-va sute de mii de suflete.

Acum voiu să ating ceva despre mo
dul. oum se chiverniseso la noi fondurile 
bisericescl și naționale, fondurile clerului 
și ale poporului credincios, care scie să 
bineouvinte memoria celor ce se intereseză 
de sârtea lui, der scie și să blasteme pe 
cei ce merită blăstămul.

Cum-că nici în privința fondurilor die- 
oesane nu găsim la cei din fruntea die- 
oesei nostre vre-o administrare și manipu
lare esai.tă, a dovedit’o, între alte multe, 
destul de dureros și numai cașul, ce s’a 
fost ivit cu manipularea prin fiă ertatul 
fost preposit. Acel cas ar fi putut servi ca 
un advertisment pentru o mai bună con
trola, dâr s’a întâmplat contrarul. Daunele, 
abusurile și neooreotitățile s’au sporit din 
an în an, încât manipulanții, ce au urmat 
de-atuncl. nu au eșit cu mânile curate Do
vadă eclatantă e caosul produs de mani
pulanții vii și morțl, și daunele „fonduri
lor dieces-ane44 și ale „școlei centrale14. Și 
ore suspinele văduvelor și ale orfanilor nu 
vor striga răsplătire la ceriu? Ore preoții 
contribuențl la acele fonduri nu vor im
plora blăstămul ceriului asupra celor oe în 
asemenea mod abusâză de jertfele și buna 
lor credință?... S-tul loan gură de aur in
dică marea responsabilitate a episcopilor 
prin următorele cuvinte: „Cât de multe 
pedepse ii așteptă pe episcopl, dedre-oe 
fiă-care dintre ei va să dea sâmă nu nu- 
numai despre greșelele sale, oi și despre 
acele tote, ce le vor fi făcut alții44. Se 
pote ore, ca un episcop, cum este episoo- 
pul nostru, să nu voâscă a ținâ întru ni- 
mio sâmă de admonierile sântei soripturi?
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Der păcatul și slăbiciunea cea mai 
•mare a administrațiunei nostre diecesane 
mai nouă stă în aceea, oă se pun în stai de 
■minorenl, și tofe le așteptă mimai și numai 
dela guvern. De aci a urmat, că niol adl, 
după un restimp aprope de-o jumătate de 
vâc, n'am ajuns să avem nici biserică ca
tedrală, nici alte institute culturale, oarl 
sunt părți constitutive ale unei episcopii.

Dâoă un preot, un protopop zelos 
pote ridica școle și biserici pompose, din
tre cari unele ar pute servi și ca biserici 
oatedrale, ore o diecesă întrâgă și atât de 
vastă, cum este a nostră, decă ar fi ea 
bine condusă, n’ar pute să facă asemenea ? 
Astăzi am ave catedrală, am ave seminar, 
am ave aședăminte și fonduri, fără oa epis
copul să se fi tâiât, umilit și înjosit, cău
tând potabve de ori morți pe la ușile mi
niștrilor. Căci scris este: „Nu ve încredeți 
in fin boarilor, în cari nu este mântuire1*... 
;Și pildă am avut în predecesorii de piă 
memonă episcopl ai Făgărașului, și mai 
avem și astăcjl în Blășeni, cari prin zelul 
lor soiu și astăzi să facă minuni, fără de-a 

■cerși ooncursul răuvoitorilor, cari se con
duc față de noi de principiul : „do ut des11.

Cu un ouvent, în stările diecesei n6s- 
tre se află ceva putred, care pe cei buni 
și serioși î’ împlu de îngrijiri, sibndu-i a 
medita, că bre unde o să ajungem. Feri- 
citii inițiatori ai înființărei și organisărei 
hierarchiei nbstre bisericescl alt-fel de re- 
sultate au așteptat dela opera lor. Idealul 
lor era: sporirea focularelor pentru conser
varea și desvoltarea culturei naționale și 
Teligibse, atât de periclitate în aceste mar- 
j.ginl ale românismului. Inima Românului 
însă trebue să se umple de durere și amă- 
rioiune când vede, că în timpul din urmă 
am înoeput să mergem în direcțiune dia
metral opusă, căci pe cârmacii puși în 
fruntea afacerilor, fiind ei slabi de ânger, 
vânturile streine îi mână tocmai în direc
țiune contrară.

Der mi-se va clic©, pote, că dela un 
episcop ca Jtraa iSânția Sa părintele Szabo 
n'avem ue așwpta. Lui iî lipsesoe și cres- 
cerea și inima pentru de-a înțelege dorin
țele nostre.

Așa este. Sciu și eu, că eausa limbei 
și culturei nostre naționale n’are nimic de 
așteptat dela un arohiereu, care a aflat de 
cuviință a scote limba română chiar și din 
seminariul clericilor săi, înlocuindu-o cu 
cea latină. N’avem nimic de așteptat dela 
un archiereu român, ca aoesta, care a fost 
în stare să refuse într’un mod atât de 
bruso chiar și apelul Blașenilor în causa 
noului edificiu gimnasial de-aoolo, refusâud 
orl-oe ajutor moral, ori material. Le sciu 
.și eu acestea, der întreb, suntem noi bre 
minorenl toți ? Nu este bre datorința tu
turor credincioșilor cu bun suflet și înțe
legători din acâstă diecesă, ca să sară în 
apărarea causei periolitate, și să nu lase, 
ca din causa unei persone să sufere și să 

.se ruineze o diecesă întrâgă?
Acesta e marea întrebare, asupra că

reia trebue să mediteze serios toți Româ
nii, cari portă la inimă sortea unui popor 
de aprope o jumătate milion de suflete 
românesol din diecesă Gherlei. Nu trebue 
nimenea să fiă încăpățînat în părerile sale, 
căci străbunii ni-au lăsat învățătura: „ba- 
pientt est consilium mutare in meliusu.

Credincioși din diecesă Gherlei.

iViortea iui Fasteur.
Soirea despre mortea lui Pasteur a 

impresionat dureros nu numai cercurile sa
vante, der și pe totă lumea, oâol sunt prea 
rari omenii, cari să fi ajuns la o celebri
tate atât de universală ca aoest mare sa
vant, ca acest binefăoător al omenimei. Des
coperitorul microbilor și al vindeoării tur
bării și-a înscris pentru veciă numele în 
cartea omenirei și va fi tot-deuna slăvit ca 
unul din oei mai mari bărbați ai vecului, 
în care trăim.

Louis Pasteur sa născut la 27 De- 
cemvre 1822 la Dole, departamentul Jura, 
și la versta de 18 ani întră oa măestru 
supra-numărar de studii în colegiul din Be- 
.sanșon, și fu primit, trei ani în urmă, oa 

elev în școla normală. Numit agregat de 
sciințe fisice în Septemvre ".846, rămase 
încă doi ani atașat la șcbla acbsta în oali- 
tate de preparator de chimie, obținu doc
toratul în 1847, fu numit în 1848 profesor 
de fîsică la liceul din Dijon, și după trei 
ani fu ohiămat să suplinâsoă catedra de 
chimie la faoultatea de sciințe din Stras
burg. In 1852 deveni titular al acestei ca
tedre. In Deoemvre 1862 fu ales membru al 
Aoademiei de sciințe. Dela 1867 pănă la 
1875 a ocupat catedra de chimie la Sor- 
bona. Retrăgăudu-se din oorpul profesoral, 
Paul Bert propuse, în 1874, Adunării na
ționale franoese, ca să i-se voteze o pensiă 
viageră de 12.000 lei pe an, oa reoompensă 
națională, și Adunarea se grăbi să asigure 
savantului mijlooele de esistență.

Că Pasteur nu și-a perdut de atunol 
vremea, dovedesc descoperirile sale epo
cale. Bbla viermilor de mătasă, dalacul, 
colera găinilor, vaocinul dalacului, turbarea 
și vaocinul turbărei sunt pietrile nemuri- 
tore oe și-a ridioat Pasteur în istoria ome
nimei și orl-carl ar fi monumentele ce i-se 
vor înălța în viitor de oătră Franoia și 
umanitatea reounoscătbre, descoperirile sale 
vor rămâne în veol neatinse de elementele 
oele mai distrugătore ale naturei.

Pasteur suferea de mult timp de pa- 
ralisiă; acum 8 cjile a avut un atao vio
lent; Sâmbătă a avut un nou atac, bolna
vul a rămas totă chua d0 Sâmbătă într’o 
stare de somnolență mortală și s’a stins 
fără suferințe. Dbmna Pasteur a fost ad
mirabilă de devotament. Avea pe lângă 
densa pe fiica sa, pe ginerile său cu cei 
doi fii ai lor, pe fiul ei d. Pasteur, însăr
cinat de afaceri la Madrid, și pe d-rii Roux 
și Chautemessi.

Pasteur era în verstă de 73 de ani.
Guvernul a decis să i-se facă o înmor

mântare națională, oare se va sevîrși Mer- 
curl seu Joi. După cererea familiei, corpul 
va fi înmormântat la institutul Pasteur. 
Familia a primit telegrame de condolență 
din partea președintelui Faure, și a miniș
trilor franoesl.

Dare de semă și mulțămită publică.
Cu ooasiunea produoțiunei teatrale din 

25 August o., arangiată de tinerimea stu- 
dibsă română în Făgăraș, a incurs suma de 
130 fl. 10 cr. din oarl subtrăgându-se spe
sele cu 77 fl. 52 or., rămâne venit ourat 52 fl. 
58 cr. din oarl 10 fl. s’au predat primăriei 
comunale din Făgăraș spre scopul infrum- 
sețărei orașului. —

Au bine-voit a supra-solvi următorii 
p. t. d-ni: loan Țeț comerciant (Bucu- 
rescl) 2 fl., loan Sourtu, oontrolor comit; 
Dionisie Făgărășian prof. (Brașov); loan 
Peia comerciant (Făgăraș); Dr. Șenchea 
ases. orf. (Făgărăș) câte 1 fl.; Dr. Nioolae 
Șerban, deputat 80 or., N. N. căpitan 70 
or., German căpitan 60 or., Vulcan 50 cr., 
Dr. Moga 50 or., Pop notar (PerșanI) 40 
cr., Basiliu Rațiu vioar (Făgăraș) 30 cr., 
Căpitan Biju 30 or., Paulina Mețian 20 cr., 
Dr. Șofron Comșa 20 or., G. Ursu 20 or., 
Negruț Aurelian 20 or., I. Bunea 20 or.: 
Prescură, vioe-notar 20 or., G. Radooea 
10 cr.

Tuturor p. t. d-lor supra-solvențl, 
precum și ouratoratului bisericei rom. 
cat., care ne-a pus gratis la disposițiune 
bina, le aducem pe acostă cale cea mai 
căldurbsă mulțămită.

Făgăraș, 27 August 1895.
lean Dojenariu, I. Berescu, loan Scurtu, 

oassar. secretar. oontrolor.

Boi ocolitori ai pământului în Con
stanța. Pe vaporul „Meteor", care urma va
porul „Elisabeta" în escursiunea pe care M. Sa 
Regina României, părinții și âspeții au făcut-o 
pe Marea-neagră Vineri, se afla și un tînăr 
cu numele Henrich Stupp, german, elev 
la institutul de geografie al Africei. El și-a 
propus să facă în timp de 24 de luni oco
lul lumei pe jos și fără nici un ban. Stupp 
a plecat dela Munchen în diua de 31 Iulie 
1895, străbătând Germania, Austro-Ungaria, 

Serbia și România. Din Buouresol s’a dus 
la Constanța, trecând tot pe jos și podul 
de peste Dunăre. Dela Constanța a plecat 
ou vaporul „Meteor" la Constantinopol și 
va străbate Asia, Amerioa și apoi se va 
întdree ârășl la Munchen. — Tot pe Me
teor se afla un alt tînăr american, anume 
Thoerner, care a plecat din San-Franoisoo 
(America), împreună cu un tovarăș numit 
Koegler, spre a ocoli pământul tot pe jos 
și fără niol un ban, în timp de 2 ani, fă
când un rămășag de 16.000 dolari (80.000 
de fr.) cu clubul „Atlet" din acel oraș. Tî- 
nărul Koegler îmbolnăvindu-se a rămas la 
BuourescI, er tovarășul lui îșl urmâză vo
iajul spre San-Franoisoo. Din San-Fran- 
cisco pănă la Buouresol ei au făcut drumul 
în timp de 14 luni. Dela San-Franoisco au 
mers la Southampton, Londra, Lisabona 
(cu vaporul) apoi au străbătut pe jos Spa
nia, Portugalia, Franoia, Italia, Elveția, 
Bavaria, Austro-Ungaria, Serbia, România. 
La Munchen, în Bavaria, cei doi americani 
s’au întâlnit ou tînărul Stupp, cu care fac 
acuma împreună voiajul. Dela Constanța 
au plecat tot ieri pe vaporul român Meteor 
la Constantinopol. Vor străbate Asia, mer
gând la Hong-Kong, în Japonia și de aci 
la San- Francisco. D. Grigorie Mânu, di
rectorul regiei, care se afla în Constanța 
în timpul serbărilor și chiar pe vaporul 
„Meteor", în timpul escursiunei pe mare, 
a oferit celor doi tineri transportul gră- 
tuit pănă în Constantinopol. („Universul")

Cei inai avnțl omeni de pe lume. Din 
incidentul înrudirei familiei prinoiare Mal- 
borough cu Vanderbilt prin căsătoria un 
american a scotocit pe cei mai avuțl omeni 
din lume. El a însemnat pe șese inși, cari 
sunt următorii: Li-Hung-Ciang, vice-regele 
Chinei. Aoesta are o avere de 1250 milidne 
florini. El e cel mai bogat om din lume. 
In locul al doilea vine Rockefeller cu 450 
miliâne fl., al treilea Croesus este princi
pele de Westminster ou 250 milione fl., al 
patrulea este ou tot atâtea milione, North, 
al cinoelea e Vanderbilt și al șâselea Woh- 
Qua tot, ou câte 250 milione fl. Aoeștl 
șese omeni laolaltă posed puțintică avere 
de 2700 milione fl. și dâoă ar voi ar pute 
plăti ceva din datoria statului unguresc. Din
tre acești șese împărați de bani, numai doi 
au ereejit, oeilalțl patru au agonisit averea ei 
înșiși. Au eremit: prințul de Westminster și 
Vanderbiltt, vice-regele Chinei Li-Hung- 
Ciang șl-a câștigat averea și cu rafinăria 
sa ohiuezescă, North din salitru, Rocke
feller din ulei, Woh Qua s’a îmbogățit din 
ceiu.

Rubinstein și publicul. Rubinstein 
întrebat de ce stă la piano fix și fără să-i 
pese de nimic ce-1 înoonjâră, răspunse: 
„Sunt cinci ani de când am dat un oon- 
oert la Londra, mi-se părea, oă auditorul 
se interesa de interpretațiunea mea, și în- 
su-șl eu mă simțeam bine dispus. Cântând 
„Apasionata" lui Beethoven îmi aruncai 
privirile asupra salei, și vedui o „lady" 
conversând forte animat cu vecina sa. Aces
ta fu pentru mine un duș cu apă rece! 
închisei ochii și din acea i|i n’am mai în- 
drăsnit să privesc publicul".

loan Stauss și loan Brahms. Aoeștl 
doi luceferi în composițiunile în oomposi- 
țiunile din clilele nbstre, sunt prieteni in
timi, admirându-se reciproc, cu tbte că în 
caracteristica lor de compositorl e o mare 
divergență. Legătura simpatică dintre aceștj 
doi maeștri s’a acoentuat într’un mod forte 
amabil, ou ooasiunea logodnei d-rei Strauss, 
serbată la Ischl. D-ș6ra Strauss avea do
rința, ca toți amicii familiei, bine înțeles 
numai cei intimi, să scrie pe evantaliul 
său oâte-va cuvinte, prin care să se eter- 
niseze. Ioan Brahms împlini și el dorința 
d-ș6rei Stauss, adecă să se eterniseze pe 
evantaliu, și scrise primeie toaste din val
sul „An der sohonen blauen Donau" de 
Strauss, âr dedesubt scrise aceste cuvinte : 
„Ah! dâr nu de Iohannes Brahms".

Superstiția în Rusia. Un archimilio- 
nar rus deschisese acum 3 ani lângă Peters
burg un frumos stabiliment balnear, der 
nu-1 inaugurase încă, din causă, că o ți
gancă precjisese, oă el va muri în 4'ua, 
când se va deschide aoel stabiliment.

Din acăsta se vede oât era de supersti
țios aoel arohimilionar, der ou tote oă în timp 
de trei ani a fost prada acelei precfioerl și 
n’a îndrăznit să inaugureze stabilimentul, to
tuși n’a scăpat de cele spuse de țiganoă.

In gazetele din Rusia, care ne-au so
sit (jil0!0 trecute găsim, că acel bogat rus 
— al cărui nume este Savelieviol Yego- 
roff — după oe și-a cheltuit o mare parte 
din averea lui, s’a văcjut constrîns a des
chide stabilimentul, oreejând, pe drept ou- 
vânt, că cu aoest mijloc îșl va căpăta banii 
neoesarl ca să duoă viâța cu oare de mulțl 
ani se obicînuise.

Der, fatalitate! tocmai în <j,ua inau- 
gurărei, când ridica un toast spre a mul
țumi celor, care ’i uraseră o viâță lungă 
și fericită și prosperarea stabilimentului 
său, de odată oădu mort în urma unui 
anevrism.

Mângăere. Morbosul: D-le doctor, 
nu-mi folosesce medioina nimic, mă sim
țesc din di în tot mai rău. Se pare, oă d-ta 
nici nu scii ce am ? Medicul: Nu face 
nimica; vom vedâ la secționare.

Literatură.
Memorii din 1848/49 de Vasilie Mol

dovan, broșură elegantă, de 11 cdle, format 
8°. Prețul unui esemplar e: 50 cr. seu 1
coronă, plus 5 or. porto poștal; pentru 
România și străinătate 1 franc 50 bani. 
Comandele se pot face la adresa: Traian 
H. Pop, publioist, Brașov (Brassâ) său 
la administrația „Gazetei Transilvaniei.11

*
In tipografia „A. Mureșianu" din Bra

șov a apărut: Povestiri economice despre 
grădinărit, economia câmpului, vierit și 
pădurit, de Ioan Georgescu. O carte f6rte 
folositore pentru plugari, scrisă în stil 
ușor de priceput. Cartea are 136 pag. și 
costă 25 cr. De vendare la tipografia A. 
Mureșianu" în Brașov, și la librăria d-lui 
Nicolae Ciurcu, Brașov.

*

„Merceologia și Technologia pentru 
scolele comerciale, profesionale și studiu 
privat*, de prof. Arsenin Vlaicu, Brașov. 
Tiparul tipografiei Archidiecesane din Si- 
biiu, 1895. Aoest op de mare și netăgă
duită valore se estinde pe 895 pagine, cu- 
prin4ând 57 coli de tipar compres și legi- 
bil, având și o mulțime de ilustrațiunl. O 
luorare de feliul aoesta n’a apărut pănă 
acum în limba românescă. Prețul 5 fl. v. 
a. Se află de vândare la Librăria N. Ciurcu 
din Brașov.

*

Pr'n librăria dieoesană din Caransebeș 
se pot procura: Istoriore biblice pentru 
elevii șcblelor poporale de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1895. Prețul 12 cr. — Cate- 
chisuiu! religiunei ortodoxe-răsăritene pen
tru șoolele poporale, de Dr. Petru Barbu. 
Caransebeș 1893. Prețul 20 cr. Aprobat de 
Ven. Consistorii din Arad și Caransebeș. 
— Totodată se anunță, că se află sub ti
par: Preparațiuni la Istoriorele biblice, 
după principiile herbarțiane. — Domnilor 
învățători, respective CatichețI, la oererea 
proprie, li-se trimite gratuit oâte-un esem
plar din Istoriorele bibblice cu o prepara 
țiune.

*

O frumosă și bogată coleoțiune de 
„Predici pentru Dumineci", scrise de re
gretatul și distinsul orator Iustin Pepfiu, 
a apărut în editura tipografiei „Aurora 
A. Todoran* din Gherla (Szamosujvâr). In 
tomul I se află vre-o 47 de predici, dintre 
cari parte au apărut în „Amvonul", parte 
sunt scose din manuscrisele rămase de 
fericitul Popfiu. D-l Iuliu Sabo, care a 
arangiat pentru tipar aceste predici, a fă
cut un bun serviciu oierului, realisând prin 
acesta o vechiă dorință a preoțimei nostre 
Tiparul e curat și frumos, hârtiă fină. Pre
țul unui esemplar constatator din vre-o 
500 pagine format mare, este 2 fl. 20 cr.

Proprietar: Aureii iWure^sani.-..
Redactor responsabil: Gregarfa JfSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 30 Septemvre 1895.

N-rul 6649—1815

Renta ung. de aur 4% .... 121.80
Renta de cordne ung. 4% • ■ • 99.40
[mpr. căii. fer. ung. în aur • 124.25
Impr. căi), fer. ung. în argint 4l/2% 100.75
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.90
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —•—
Imprum. ung. cu premii .... 159.50
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin. —.—
Renta de hârtie austr................. 100 75
Renta de argint austr................. 101 10
Renta de aur austr................................. 121.60
Losuri din 1860 .......................... 152.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1054.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 490.95 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 406.75 
NapoleondorI........................................ 9.54‘/2
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.30
Paris vista.................................. 47.52‘A
Rente de corone austr. 4°/0. . . 101.05
Note italiene.................................. 45.30

Cursul pieței Brașov.
Din 30 Septemvre 1895.

Bancnote rom. Cump. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Oump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vend. 9.57
Galbeni Cnmp. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rusesol Cump. 128.% Vend.
Lire turcescl Cump. 58.50 Vend.
Mărci germane Cump. 10 76 Vend. — t —
Boris. fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Publicație.
j

Subscrisul Magistrat aduce prin 
acesta la cunoacință publică că Joi 
în 17 Octomvre 1895. la 10 bre a. m. 
se va ține licitația în sala comuni
tății pentru arendarea pășunitului 
de oi pe erna 1895/6 pe hotarul Si- 
ghișbrei. Vadiul este de 50 fi. Con- 
dițiunile mai de aprope se pot vedea 
în cancelaria Magistratului.

Sighișbra, 27 Sept. 1895. 
788,1—2. Magistratul orășenesc.

De vânzare.
Realitățile ce au reiuas 

după (Heorg-e IBiick, și anume :
a) Mora situată lângă drumul fa- 

bricei Nr. 11 cu tbte apertinentele 
ce se țin de mora și pământuri.

&) Șura cea mare, care se află 
în sus de grădina de pbme a numi
tei mori, împreună cu curtea deală- 
turl, și complexul de pământuri ce se 
află în sus de intrarea la șură între 
canalul morii și drumul fabricei.

c) Stupina situată lângă Gfhim- 
beșel Nr. 28.

d) Livada ce se află în brazda 
a treia în livadia de fân cea mare 
a Brașovului, trecute în cartea 
funduară sub Nr. 411; numerile to
pografici 17,868, până 17,883; eu o 
suprafață de 18 jugere — Siaiftt de 
vemdare din mână și voie liberă.

780,3-3
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S Grăbiți-ve gs 
cai cumperarea de losuri a 

LOTERIEI de CLASA UNG.
<3. e Ta ani,

de 6re-ce tragerea Sosurilor clasa I va fi

la 16 Octomvre 1895.
liipl Un milion,

apoi: 400,000, 200,000, 100,000, 80,000, 60,000, 50,000, 
40,000, 30,000, două â 20,000, trei ă 15,000 cinci ă îo'ooo, 
deue-spre-dece ă 8000, două fieci și șepte ă 6000 cor. etc. 
„fără nicY un sca^ement, în bani gata/

Losuri

A

se

57

75

7?

77

mai

întregi I clasă fl. 20 ei 
jumătăți I cl.
a patra parte 
a cjecâ „ 
a doua-4ece p.
pot căpăta împreună cu

77 

n 

d

5)

Losuri întregi, pentru 
ambele clase 
jumătăți . 
a patra parte 
a fiece „ 
a doua fiece p.

fl.

77

77

77

77

40
20
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4
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planul iocuiui la
Cassa de bancă

IACOB L. ADLER.
as -^-1 txeîlea, los
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Arendare prin licitațiune.
Epitropia Bisericii St. Nicolae 

din Brașov-Scheiâ va ftB’Ciada 
fie Iiolfle ale Bisericii pe termin 
păna ia c<m&assare.

Licitațiunea verbală se va ținâ 
Duminecă în 24 Sept. st. v. (6 Oct. 
st. n) la 10 ore a. m. la Biserica Sf. 
Nicolae din Scheiu.

Brașov, 15 Sept. 1895.
EPITROPIA PAROCHIALĂ a Bisericei 

române ort. ies. dela St. Nicolae, Brașov.

Sterie Stînghe,
2—3. epitrop-cassar.

Sz. (34 07—1895. r.

Hird.etm.eny.
Brassb vârmegye 1896 evi koz- 

igazgatâsi ârva es gyâmhatbsăgi 
sziiksegleteirâl szerkesitett kâltseg- 
vetesi elâirânyzata az âllando vâlasz- 
mâny ăltal tbrtent târgyalâs utân 
a torveny ertelmeben măi naptbl kez- 
dodoleg 15 napi kozszemlere van 
kiteve.

Ezt azon megjegyzessel hozom 
koztudomâsra, hogy a koltsegvetes 
fenti hatâridbu belol a hivatalos orâk 
alatt a vârmegyei szămvevosegenel 
bârki âltal betekintheto.

Brassb, 1895 Cktober hb 1-en.
Dr. Jekel Frigyes, 

alisp'ân.
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Prețulu abonamentului este: 
Pentrn Austro- Uugaria: 

luni 
luni 
anii
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X X

Deschidere de Magazin.
Avem onbre a informa P. T. public, că

Mbs" eiDmm. clesolmis
îs® piața brașovului strada Vămei Mr. 

Un magazin de mărfuri de modă, 
manufactură, albituri, și fote articolele atingătbre de acestă 
branșă. Cumpărând mărfurile singuri în persbnă am ales tâte 
articolele cu o atenție specială și o îngrijire scrupulosă, având 
o mare experiență în specialitatea acesta, și sperăm că vom 
corespunde tuturor cerințelor.

Vă rugăm dar 
convinge atât de 
eftinătatea lor.

Cc^X

790,1-3

a visita Magazinul nostru, spre a Ve 
escelenta calitate a măifurilor, cât și de

Cu totă stima:

Theiss & Marton.

Sosim si Blocarea imurilor în Brașov.

V?J

<3

Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

3
6

12

trei
șese
unu.

Pentru România și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni .......... 
unu anu.....................................................

Abonamente la numerele cu
Pe
Pe
Pe

fi. —
fi. —
fl. —

X

10
20
40

fr.
ir.
fr.

X

Dumineca,,
2
1

fl. -
fl. —

50 CP.

sPentru Austro-Ungaria:
ană.
șese luni 
trei luni

Pentru România și străinătate: 
ană. 
șese luni 
trei luni

. . . ...................................8 franci.
............................................. 4 franci.
................................ . 2 franci.

se făcu mai ușorii și mai repede prin

Pe
Pe
Pe

Abonamentele
mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din
a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

nou, se binevoiescă

XX
X
X
M
X
K
X

Sosirea trenurilor în Brașov:
I. Dela Pesta la Brașov:

Tr. accelerat: 5 ore 07 m. dimineța. 
Trenul de persone: 8 ore dimineța. 
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul accel: 2 ore 18 min. dupâ am. 
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amecjl.
Trenul de persone : 9 ore 8 minute sera. 
Trenul accel.: 10 ore 19 minute sdra.
3. Dela Zernesci ia Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 21 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 14 min. după am. 
Trenul mixt: 8 dre 16 miu. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul mixt: 8 dre 20 min. dimin.
Trenul de persone: 1 oră 46 m. d. am. 
Trenul mixt: 7 ore 12 min. sera.

5. Dela Sinaia la Brașov*)

Trenul de persone 7 ore 40 m. dim.

Plecarea trenurilor din Braș.
I, Dela Brașov la Pesta

Trenul mixt: 5 ore 8 min. dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persone : 7 ore 43 min. sdra
Tr. accelerat: 10 dre 26 min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin.
Tr. accelerat: 5 dre 14 m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amefil.
Trenul acoel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 9 dre 5 min. dimineța, 
„ „ 5 „ 13 m. după am.

Trenul mixt: 9 ore 30 min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 5 după am.
Trenul mixt: 8 dre 50 minute dimin.
Trenul mixt: 5 dre 20 min. dimin.

5. Dela Brașov la Sinaia*)

Trenul de persdne 6 dre 40 min.sera.

*) Acest tren circuldză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

Administrațiimea „Gazetei Transilvaniei." §
<XXXXXXXXXXXÎOOCXXXXXXXXXXXXXXXX9

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “

â 5 cr. se potu cumpere în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


