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Regimentele române
la manevrele din Ardeal

Brașov, 25 Septemvre v.
Ori de câte orî avem se rapor

tăm cevași despre regimentele n6s- 
tre române din armata comună, tre- 
bue fări de voiă să ne aducem aminte 
de cuvintele răposatului archiduce 
Albrecht, care, pe basa esperiențelor 
sale, a c|is scurt și cuprinzător: ^Ro
mânul e bun soldat11.

Acesta se documentăză nu nu- 
numai pe câmpurile de bătaiă, der 
cum ne-am convins de astă-dată din 
nou, și în timp de pace, când e 
vorba, ca soldatul român să-și arate 
hărnicia sa la deprinderile de arme, 
ce se fac în fiă-care an, cu scop de 
a-se pune la probă capacitatea și pu
terea de resistență a armatei pentru 
cașul unui resboiu.

„Românul e bun soldat" îșî va 
fi cjis negreșit și Majestatea Sa, când 
cu ocasiunea manevrelor dela finea 
lui Septemvre a trecut în revistă re
gimentele române, ce fac parte din 
corpul de armată transilvănean și 
bănățen, și despre a căror vitejiă în 
resbbiele trecute de sigur că ’și va 
fi adus aminte.

Cu deosebită mândriă am con
statat din soirile, ce le-am primit, 
precum și din raporturile aduse de 
foile germane din Viena etc., că re
gimentul nostru din Brașov „marele 
duce de Baden Nr. 50“ a fost distins 
în mai multe rendurl de cătră Ma
jestatea Sa, și nu mai puțin ne ser 
■vesce spre mulțămire, că și celelalte 
regimente române din Transilvania 
precum regimentul de infanteriă 31 
dela Sibiiu, 51 dela Clușiu, și 63 
dela Bistriță, au secerat asemenea 
laudele prea înalte.

Seim, că manevrele cele mari 
din Ardeal s’au desfășurat în calele 
de 25 și 26 Septemvre st. n. în ju
rul Huedinului.

Problema a fost următbrea: 
corpul VII de armată (din Bănat) 

avea se forțeze intrarea în Tran
silvania pe la Huedin, âr corpul al 
XII transilvănăn, care venea dela 
Clușiu, avea să împedece acăsta.

In 25 Septemvre regimentul de 
infanteriă 50, cel ce părtă medalia 
virtuții militare pe stăg, când era 
concentrat la „Delul rotund", vre-o 
20 chilometri depărtare dela Hue
din, a fost visitat de cătră Maies
tatea Șa, care a adresat cuvinte de 
laudă colonelului Volny pentru ți
nuta forte bravă a regimentului. 
Asemenea l’a distins și ministrul de 
resboiu, br. Krieghammer.

In 26 Septemvre acest regi
ment a pornit la 5 dim. din sta
țiunea sa (Oșorheiul Clușului) și 
după ce făcu un marș forțat peste 
Delul rotund, și Călata, pănă la 
Zam, aci eșind din sat spre Nord- 
Ost și ocupând o posițiă favorabilă, 
desfășurat în tirailorî, a deschis fo
cul asupra unui regiment de arti- 
leriă. A silit artileria se înceteze 
focul, și afară de acăsta a resistat 
la atacurile repețite a două divisii 
de husari de honvecțî, și a ținut în 
loc o divisiă întregă de infanteriă 
a corpului de armată VII. La 2 6re 
d. a. Majestatea Sa a dat ordin se 
înceteze lupta în acestă posițiă, 6r 
regimentul a fost lăudat și aicî mai 
ales de ministrul de resboiu.

După finirea luptei regimentul 
a primit ordin să cantoneze la Pe- 
trindul mic, și trecend prin Huedin 
la 4 ore d. a. dimpreună cu un alt 
regiment (62 dela Tergul Mureșului), 
din care mai mult ca a treia parte 
asemenea sunt Români, după ce fă
cuse în acea (ți un marș de 40 kil. 
a defilat atât de frumos înaintea 
monarchului, încât acesta a fost în
cântat. Foile vienese spun, că Majes
tatea Sa se retrăsese în apartamen
tele sale, când, aurind musicele mi
litare, eși cu întreg statul major și 
suita sa afară la stradă, unde primi 
defilarea acelor două regimente. 
Bravii ostași fură salutați în trece
rea lor de cătră Majestatea Sa cu 

cuvintele române : „Fbrte .bine! Fbrte 
bine!", 6r cătră colonelii regimente
lor monarchul îșî esprimă recunos- 
cința Sa pentru brava lor ținută 
după atâtea strapațe.

Soldații noștri români ni-au fă
cut der numai onore și la maue- 
vrele din anul acesta, și laudele prea 
înalte ce le au secerat, ar pute să 
fiă un imbold pentru conducerea ar
matei, ca să dea o îngrijire mai 
mare desvoltărei acestor regimente 
și să nu lase, ca ele să resimță așa 
de mult, mai ales în ce privesce 
oficerimea, trista stare politică, la 
care a fost redus poporul român în 
era dualistică. Suntem în drept a 
pretinde acesta, căci dăcă Românul 
e soldat bun, ceea-ce a dovedit’o și 
o dovedesce necurmat în timp de 
răsboiu și de pace, atunci este în 
iLteresul statului și al monarchlei, 
ca spiritul Ini se fiă cultivat și înăl
țat. Acesta însă e greu cu putință, 
când oficerimea amintitelor regi
mente este mai tătă neromână, așa 
încât și în timpuri ordinare condu
cerea regimentelor întimpină greu
tăți din causa limbei, ne mai vor
bind de necesitatea, ca în momen
tul de pericol soldații se potă fi în- 
curagiați prin graiul viu al limbei 
lor materne, ceea-ce dela oficerii ne- 
românl nici că se pătș cere.

Aceste și multe altele luându-se 
în dreptă considerațiă, ar trebui se 
înceteze starea abnormală, ca ofi
cerii români se fiă aplicați mai 
mult la regimente străine, decât la 
regimentele nostre.

CRONICA POLITICA.
25 Septemvre.

piarele ungurescl saltă de buccriă la 
vestea, că un autograf prea înalt va mo
difica titula ministrului comun de esterne 
în sensul, că pe viitor să nu se mai nu
ni escă ministrul casei imperiale, ci ministrul 
casei imperiale și regescl său și ministrul ca
sei domnitore. „Fremdenblatt“ din Viena mai 
spune, oă numărul proxim al ofioiâsei va 

aduoe deja autograful din cestiune, și că 
aoâstă modificare de titulatură se face după 
norma cum s’au modifioat și numirile ar
matei în „cesaro și regâscă" seu preoum s’a fă
cut și cu alte oficii oesaro și regescl de curte. 
„Ung. Coresp." afirmă, că modificarea acăsta 
s’a proieotat înoă pe timpul lui Tisza, însă 
Kâlnoky n’a sprijinit și n’a reoomaudat 
acest proieot, de aceea a zăout neresolvat 
timp de peste șâse ani.

*
Piarele streine anunță, că, Ungaria se 

prepară a face apel la oreditul public. Cea 
dintâi operațiune financiară la oare se gân
desc sferile înalte ar oonsista într’un îm
prumut de oăi ferate ale statului. Pănă 
acum reușise a acoperi cheltuelile indispen
sabile cu ajutorul esoedentelor budgetare, 
de care dispune guvernul. ABtăcjl însă, ou 
tote că aceste esoedente sunt departe de 
a fi epuisate, ameliorările necesare și mai 
cu sâmă ameliorările materialului de es- 
ploatare, sunt atât de importante, în oât nu 
mai e cu putință de a face aceste oheltuell 
în oodul budgetului ordinar. Se vorbesce 
la Budapesta de o cheltuială, care ar atinge 
suma de 100 milibne florini, și care va ou- 
prinde și costul lucrărilor de perfecționare 
de efeotuat pentru o periodă de cjece ani.

*
„Wiener Zeitungu publică un autograf 

prea înalt, datat din 4 1. o,, prin care oon- 
siliarul intim prințul Eustachiu Samrusko 
este numit guvernor al regatului Galiției și 
Lodomeriei, precum și al marelui ducat de 
Cracovia.

*
Vinerea trecută a avut loc la minis

terul de esterne din BucurescI între d-1 
Al. Lahovari, ministrul român al afacerilor 
străine, și d. conte d’Aubigny, ministrul 
Franciei la Bucuresol, schimbul ratifică
rilor convențiiinei pnvitore la represiunea 
falselor indicațiunl de origine, puse pe 
mărfuri. Acâsta convențiune s’a încheiat 
între Francia și România la 27 Februa
rie a. o.

*
Din Constantinopol se anunță, oă 

Kiiuuil pașa a fost numit Mare Vezir. Se 
(jme că el este un amio al triplei alianțe 
și al Engliterei, și de aceea numirea lui va 
produce o impresia bună și va liniști opinia

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Codul penal rusesc.
(Din Rusia celor doi Alexandri din urmă.)

Cu ocasiunea ultimei sohimbărl de 
tron în Rusia, s’a dat espresiune speranței, 
că noul Țar Nicolae va amnestia o parte 
din oondamnații politici, cari âmplu Sibe
ria. Fiind-că și aoum partea cea mare a 
publicului îșî închipuesce sub numele de 
condamnat politio rusesc un „nihilist"*)  
gata de-a arunca orl-ce și pe orl-cine cu 
dinamită în aer, nu va fi, credem, fără in
teres de-a arăta, cine sunt acei condam- 
nhțl politiol și ce au să sufere. In cele ce 
urmăză vom fi conduși de espunerile emi
nentului soriitor american Gheorghe Ken
nan, care întreprinsese în anul 1885 și 1886 
o lungă călătoria în Siberia în scopul, de-a 
studia temnițele de-acolo. Descoperirile, ce 
le-a făcut, au âmplut de groză întrega lume 
civilisată.' De-atuncI și pănă astăcji el stă *) Folosesc termiuii „biserică" și 

„stat" in înțeles mai restrîns. In cașul prim 
pentru ierarchiă, er în oașul de-al doilea 
pentru mecanismul, ce-’l represiută funoțio- 

*) Numele de „nihilist" l-’a folosit mai în- 
tâiu scriitorul Turgenjeff în romanul său „Părinți 
și copii".

în legătură cu bărbați de-ai partidului li
beral din Rusia, așa că asupra tuturor în
tâmplărilor e cu mult mai bine informat, 
decât pote înși-șl locuitorii Rusiei, unde 
presa nu pbte publica, decât numai ceea-ce 
concede censorul.

Pentru de-a pricepe și mai bine miș
carea „nihilistă" din Rusia, lăsăm să ur
meze o analisă scurtă a oodicelui penal 
rusesc, analisă făcută tot de numitul 
Kennan.

I Codicele penal rusesc. Caracteristica 
unui popor și calitatea unui guvern nu o 
scote nimic mai bine la ivălă, ea crimele, 
ce se comit, și pedepsele, ce sunt hotărîte 
pentru ele. Codicele penal al unui stat for- 
meză o oălăuză prin viâța poporului. El 
nu ne arată numai bălele, de cari sufere 
societatea, și medicina, ce o aplică guver
nul, ci el ne ofere și o ochire în moralul 
și cultura poporului, ne arată, ce influință, 
bună ori rea, esercită guvernanții.

In cele următore vrâu deci să anali- 
sez scurt și clar câte-va trăsuri caracteris
tice ale codicelui penal rusesc, să arăt, în
tru cât sunt de a-se reduce la acest co

dice împrejurările sociale ale Rusiei, cele 
mai maroante particularități ale guvernului 
și căușele nemulțumirii și neorenduelii 
d’aoolo.

Codicele penal rusesc formâză în edi
ția revidată și amplificată din 1885 un tom 
8° de 700 pagiue. Delictele și orimele sunt 
împărțite în 12 secțiuni, numite „titli"; 
fiă-care titlul constă din 2—14 capitule și 
fiă-care capitul e împărțit în paragraf!. Cu
prinsul oodicelui, împărțirea crimelor și 
spațiul, ce-1 cuprinde fiă-care despărțământ 
deosebit al crimelor, se pote vedâ din es- 
trasul următor:

Titlul I: Despre crime și delicte în 
general (împărțită în 175 §§). Titlul II: 
Crime față de religiune și vătămarea pre
scriselor ei (cuprinde 65 §§). Titlul III: 
Crime de stat, precum: tradare, rebeliune, 
vătămarea persdnei sfințite a domnitorului 
preainalt, său a membrilor casei împără
tesei (23 §§). Titlul IV: Crime și delicte 
față de regim (67 §§). Titlul V: Crime și 
delicte comise de funcționarii de stat 
(178 §§) Titlul VI: Violarea prescriselor 
despre datorințele, oe le au privații oătră 

diregătoriile împărătesc! și locale (43 §§). 
Titlul VII: Crime, cari privesc proprieta
tea și venitele statului (283 §§). Titlul VIII: 
Crime, cari privesc ordinea și siguritatea 
sooietății (574 §§). In partea acâsta nu se 
vorbesoe de orimele, ce le pote comite un 
om față de altul, ca d. e. furt, ucidere 
etc., ci numai de acelea, cari denotă o ne
ascultare a unor anumite disposiții refe- 
ritore la siguritatea publică. Titlul IX: 
Violarea dieposițiilor referitore la chiămare, 
rang, titulă etc. (44 §§). Titlul X: Crime 
contra vieții, sigurității, libertății și onărei 
persânelor private (263 §§). Titlul XI: 
Crime contra familiei și a dreptului cas
nic. Titlul XII: Crime și delicte în contra 
proprietății personelor private (111 §).

La împărțirea acestor orime și de
licte se vede, că legislatorii au procedat 
după principiul, de a-le grupa după gra
dul gravității, după importanța lor. Cri
mele față de biserică și stat*)  stau în lo- 



Pagin 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 213—1890.

publică în Europa ou privire la eacesele 
reoente ale Armenilor. Noptea de alaltăeri 
a fost liniștită în Constantinopole, mulțu
mită măsurilor luate de polițiă ou asistența 
trupelor. E de remaroat, oă escesele Tur
cilor au tost îndreptate numai în contra 
Armenilor; ceilalți creștini și streini n’au 
fost supărațl. Cercurile turcești susțin, că 
Armenii sunt aceia, oarl au întrebuințat 
întâi arme, omorînd pe maiorul Șervet.

*
„Paris Bourse11 anunță ou privire la 

un nou împrumut ruso-chines următorele: 
D. de White, ministru de finance al Rusiei, 
și d. Rothstein, direotorul băncei interna
ționale din Petersburg sunt actualmente la 
Berlin în scopul de a se întreține cu d-1 
de Hensemann, președintele lui Disoonto- 
Gesellschaft. Se asigură, că ar fi vorba de 
o importantă operațiune financiară, proba
bil un împrumut chinez; se mai adaugă, 
că prințul Lobanojfi, cu ocasiunea întorcerei 
sale dela Paris la Petersburg se va opri 
și d-sa la Berlin, tot în acâsta cestiune.

Interpelări in cameră.
In ședința dela 5 Octomvre n. c. s’au 

făcut în camera ungară mai multe inter
pelări, dintre cari una privesoe în mod di- 
reot pe loouitorii din comitatul Făgărașului.

înainte de-a ajunge însă la interpe
lări, președintele presentâ O scrisore a de
putatului Adolf Zay, prin care acesta re
nunță la mandatul de deputat al primului 
cerc eleotoral al Brașovului. O altă scri- 
sore a locuitorilor (de sigur Maghiari și 
renegați) din oomitatul Neograd, în oare 
se oere trecerea instructiunei poporale în 
mâna statului. De-odată ou acestea preșe
dintele făcu cunoscut, că deputatul Paz- 
mandy Denis și-a retras interpelarea, ce-o 
adresase ministrului de interne în causa 
adunărei naționale românești dela 28 Noemvre 
an. trecut.

După acestea urmară interpelările. 
Prima a fost a deputatului Endrey, care 
întrebă, cum și cu ce drept ministrul de 
interne a cassat hotărîrea de anul trecut a 
orașului Hodmezovâsârhely, de-a primi în 
mod festiv ca ospe pe fiiul lui Kossuth 
Lajos într’o adunare extra-ordinară muni
cipală? Mai urmară alte trei interpelări, 
er în locul al 4-lea urmă deputatul Nico- 
lae Șerban, care făcu următorea interpelare :

„On. cameră! Interpelarea, ce vrău 
a’o adresez ministrului de finance, este ur
mătorea (cetesce):

„Interpelare cătră d-1 ministru r. u. 
de finance. 1) Are d-1 ministru de finance 
soire, că t6te comunele comitatului Fă
găraș sunt aplicate a lua în arendă drep
tul de cârciumărit pe următorii trei ani?

2) Aplicat este on. d-n ministru de 
finance, ca — mai ales având în vedere 
starea comunelor sărăoite, după ce direc
țiunea financiară din Brașov nu întreprinde 
în cestiunea acâsta nici un pas resultativ 
în favorul lor, oi le-a purtat și le portă 
dela Ponțiu la Pliat: să facă ca pertrac
tările în direoțiunea acăsta să se ducă în 
deplinire r*.

narismul. Este imposibil a vorbi de bise
rică, ca de-o societate de credincioși, când 
legăturile cătră ea sunt susținute prin în- 
ohisore și esil. Și nu e posibil a considera 
poporul ca parte a „statului*,' când chiar 
și numai încercarea de-a partioipa la vieța 
publică e pedepsită cu muncă silnică.

oul prim; cele-ce priveso libertatea, viăța 
și proprietatea privaților sunt la urmă. 
Afară de aceea, crimele oontra puterii stă- 
pânitore a statului și a biserioei cuprind o 
parte de tot mare din aoest oodice, în ase
mănare cu cele privitore la privați. Toți 
paragrafii primelor șepte titule și cei mai 
mulțl din titlul al 8-lea și al 9-lea se ocupă 
cu siguritatea statului oa organism politio 
și urmăreso scopul de-a asigura esistența 
lui, de-a întări puterea lui și de-a strînge 
și mai tare legăturile între supuși. Și cea 
mai mică faptă, ce pare a slăbi puterea 
statului, ori a micșora influmța autorități
lor, e timbrată oa crimă și se pedepsesce 
cu o severitate mare, de multe-orl barbară. 
Adevărul acestor afirmațiunl se va dovedi 
prin cele următore.

(V a urma.)

Interpelarea s’a predat ministrului de 
finance. In aceeași ședință au mai urmat 
încă alte trei interpelări diferite.

SCIRiLE DILE8.
25 Septemvre.

Serbare școlară. ErI, precum am 
anunțat, s’a săvârșit în sala oea mare a 
gimnasiului român de aid serbarea S.-tei 
Sofii, patrona acestor șodle. După servioiul 
divin în biserica sf. Nicolae, la care s’a fă
cut pomenirea fericiților întsmeiătorl și 
binefăcători ai aoestor sedle, fiind de față 
oorpul profesoral cu întrâga tinerime șco
lară și mulțl fruntași și popor, preoții ce- 
lebranțl pleoară în procesiune la gimnasiu, 
mergând înainte tinerimea șoolară cu stin
dardele. D-nii protopopi Petric, Voina și 
d-1 diaoon Priscu, ca preoți celtbranțl, la 
carl se alătură și d-1 protopop Baiuleșcu, 
oficiară aoi sânțirea apei, după care d-1 di
rector gimnasial Virgil Onițiu rosti de pe 
oatedră o cuvântare avântată, în oare schița 
în liniamente clare și forte potrivit icona 
vieței și a stăruințelor pentru luminarea 
neamului a marelui și nemuritorului dascal 
român George Lazăr. Vorbirea d-lui Onițiu, 
predată elocuent și mișcător, a fost viu 
aplaudată de public. Serbarea se termina 
prin stropirea cu apă sânțită a localităților 
școlei și a publicului present. — Observăm 
tot-odată, că la serviciul divin în biserica 
S.-lui Nicolae a oficiat și d-1 oapelan mili
tar gr. or. Ierențiu Bugariu, numit de cu
rând pentru garnisona de aici, fiind pre- 
sențl la biserică și o parte din soldații ro
mâni gr. or. din regimentul 50, staționat 
în Brașov.

—o —
„Societatea pentru fond de teatru 

român*,  după cum am spus și cu altă oca- 
siune, îșl va ține adunarea generală pen
tru anul acesta în Brașov în cjilele de 14 
(26) și 15 (27) Octomvre c., adecă Sâmbătă 
iu diua S-tei-Paraschive și Dumineca ur
mătore. In prima di a ședințelor, Sâmbăta, 
se va da un banchet, er sâra va urma în 
•sala otelului „Nr. I*  o producțiune musi- 
c,ilă teatrală, urmată de dans. Se vor lua 
încurend măsuri și pentru înscrierea de 
membri noi, cari cu votul lor vor ave să 
aducă în adunarea generală hotărîrl de 
mare importanță pentru viitorul acestei 
societăți.

Tendențiose defăimări. „Braesoi La- 
pok“, diarul maghiar, ce apare aici, aduoe 
în numărul seu ultim pe o colonă întrâgă 
o istoriă grozavă plină de învinuiri și in
vective contra „Valahilor*  și în speoial 
contra școlarilor români, care istoriă, cpc©) 
s’ar fi petrecut în diua când s’au întors 
elevii școlei reale superidre maghiare din 
loo dela escursiunea lor din Poiapă. 
Spune, că unde-va pe Tocile câta studen- 
țâscă maghiară ar fi fost bombardată, din 
loourl nevăzute, de o plâiă de pietri. Der 
mare minune, cu tâte că susține, că vr’o 
40 și mai bine de școlari și un învățător 
au fost atinși de pietri, nu s’a întâmplat 
nici o rănire, ba mai mult, un școlar din 
cl. III reală a fost atins la mână și „i-s’au 
învinețit oohii*.  Cu t6te oă erau 150 la nu
măr, nu putură oonstata nimic positiv despre 
pretinsul atac și atăcătorl. In presupunerea 
tendențiosă însă, că au fost școlari cei oe 
i-ar fi bombardat, numita foiă vorbesce de-o 
„ne mai aucjită brutalitate*,  de spiritul rău 
în care s’ar oresoe școlarii dela școlele ro
mâne, și cere, ca la cas de dovedire „să se 
închidă gimnasiul*.  Voinicosul raportor se 
mai avântă și la espresiunea, că s’ar păre, 
că ne aflăm într’o „provinciă asiatică*,  se 
înțelege tot din causa Valahilor de pe To
cile. Ei bine, când nu de mult un profesor 
dela o școlă ungurăscă de aici a spart 
noptea f'erestrile dela școlele de fete ro
mâne, atunci fcia ungurescă n’a tjis nimic, 
n’a găsit, că trăim într’o provinciă asiatică, 
er Românii dovedind, oă nu-’s asiațl, l’au 
iertat în mod generos, oa să nu oadă în 
perioulul, de a-șl pierde postul. Drept mul- 
țămire fbia maghiară debutâză acum cu 
povestea tendențiosă de pe Tocile. Nu 
soim ce s’a petreout, der avem o miiă și 

una de cause de-a crede, că și aici 
e vorba mai mult de nisoe palavre răută- 
oiose, aruncate cu intențiune în spinarea 
școlarilor și a gimnasiului român.

— o —
Primele maghiarisărl prin matricide 

în Brașov. Ni-se oomunică, că paroohianul 
dela biserica S.-lui Nicolae din Scheiu (Bra
șov) Radu Stinghe s’a dus erl să introducă 
în matrioulele de stat pe un nou născut 
fiu al său, căruia voia să-i dea numele de 
botez al său, Radu (seu Duțu, format din Iro- 
dion). Funcționarul însă n’a voit si înregis
treze numele românesc Radu, ci l’a tradus pe 
unguresce cu „Rudolf<£. Tatăl a protestat, dâr 
funcționarul n’a voit si scie de protestul lui. 
Ni-se spune, că tot asemenea s’a întâmplat 
și cu o copilă a unei femei române tot din 
Soheiu, oăreia ’i s’a dat în matrioulă un nume 
pocit unguresc, ou totul diferit de numele 
românesc, pe care voise mama să-l dea fii
cei sale. E adevărat scandal a atenta în 
asemenea mod la dreptul individual și fa
miliar al părinților, cărora singur li-se cu
vine dreptul de-a alege numele fiilor lor.

—o —
„Advocat valah grațiat*.  Sub acest 

titlu, gazetele unguresol reproduc după 
„ Bud. Koziony*  soirea, căd-i Rubin Patița, 
care cu ocasiunea oondamnărei pentru Me
morand fusese suspendat dela eserciarea 
praxei advocațiale, aoum, în urma grațiărei, 
’i s’a iertat și aoestă parte a „pedepsei*  
sale.

IosefFiltsch, fostul deputat al cer- 
oului II electoral din țera Bârsei și în tim
pul din urmă numit inspector matricular în 
Timișora, a cădut victimă bolei sale înde
lungate și a răposat erl în Timișora. Rămă
șițele lui pămentescl vor fi aduse și îmor- 
mentate aiol.

— o—
Cununiă. Cetim în „Familia din 

Oradea-mare: „D-1 Mihail Pavel, proprietar 
in Slatina, Maramurâș, Duminecă la 29 
Septemvre n. șl-a serbat cununia cu d-șâra 
Elena Boiț, fiica d-lui Constantin Boiț, 
advocat și proprietar în Beiuș. La actul 
cununiei a oficiat îosrfșl Esc. Sa episcopul 
Mihail Pavel, unchiul mirelui, asistat de 
protopopul Augustin Antal, directorul gim
nasial loan Butean și profesorul gimnasial 
Traian Farkaș. Nuni au fost d-1 Vasile 
Ignat advocat în Beiuș ou soția, d-1 Ale- 
sandru Gera esactor dominai cu soția; 
parnimfe d-șorele Viorica Ignat, Gizela 
Papp (Beiuș) și Elena Kelemen (Budapesta); 
frați de mire d-nii: dr. Florentin Mihâlyi, 
Dr. Ilie Mariș și Dr. Isidor Pap, advocațî 
din Sigetul-Marmației. înainte d’a se în
cepe actul oununiei, In. Pr. Sa, aooentuând 
în termini cakjl și plini de emoțiune im
portanța estra-ordiuară a tainei oununiei, a 
dat povețe păriutescl tinerei părechi, oum 
să se pârte în vieță spre a deveni membri 
folositori oredinței, națiunii și patriei. După 
cununiă, toți âspeții au felicitat părechia 
nouă și în deosebi pe bunul episcop, oare 
ca un adevărat părinte șl-a crescut nepotul 
ajuns orfan în fragedă etate*.  — Adresăm 
și din partea nostra sincere felicitări ti
nerei părechi!

—o—
Defraudare în Arad. Se scrie din 

Arad, că aoolo s’a dat de urma unei de- 
fraudărl, care a produs oea mai mare sen- 
sațiă. Este vorba despre disparițuinea a 
95.000 fi. In afacerea acăsta strălucită sunt 
amestecate o samă de persone, cari pănă 
aoum ocupau loc cinstit în societate. Ca
sierul Ferdinand Băcs de present pensionat 
ar fi fost principalul motor la delraudaiea 
oolosalei sume, er Scheinberger Mor cafegiu, 
Czegledy Mihâly controlor de dare, Kirâly 
Gâza, Berczy Alajos și Tenner Rezso sunt 
complici. „Bud. Hir.“ spune, că s’a intro
dus cercetare.

—o—
Negocierile Franciei cu Austro-Un- 

garia privitore la vinuri. D. Alex. Lahovari, 
ministrul român de esterne, a comunicat 
camerei de comeroiu din România, că după 
soirile, ce a primit dela legațiunea română 
din Paris, negocierile între Francia și Aus- 
tro-Ungaria spre a obține pentru esportul 
vinurilor francese tratamentul favorabil, de 

care Italia se bucură în Austro-Ungaria pe 
basa unei oonvențiunl anume, au încetat 
deja în Octomvre 1894. Singura conoesiă 
pe care guvernul austro-ungar a consimțit’o 
guvernului frances e o reducere de 25 pro
cente, comparativ cu drepturile, oe plăteso 
aoum vinurile franoese, și chiar acâstă fă
găduință este subordonată la obținerea unor 
reduceri pentru intrarea în Francia a oilor 
și lemnelor austro-ungare. Deoă se pri- 
mesce acestă propunere, vinurile francese 
vor plăti la intrarea în Austro-Ungaria 15 
florini în loc de 20 (dreptul actual) pentru 
100 kilograme, er cele mustose vor plăti 
30 florini în loo de 40.

—o—
Morte subită. Asâră în timpul repre- 

sentației la Redută, una din cântărețe cu 
numele Baier a murit subit între oulise în 
urma unei paralisii de inimă.

— o —
Șoreci mulțl. In urma secetei înde

lungate din timpul din urmă, au înoeput 
ârășl a-se spori șdreoii atât în unele părți 
ale Ardeiului, cât și mai vîrtos în Ungaria, 
unde de frioa lor agricultorii pe unele 
părți nioi nu cuteză să semene grânele de 
tomnă, oarl și așa s’au întârdiat mult.

— o —
Imormentarea lui Pasteur s’a săvâr

șit la 5 1. c. în Paris eu o pompă estra- 
ordinară. Carul funebru era acoperit cu 
nenumărate oununl, dintre oarl multe din 
străinătate. După cosciug urma familia de
cedatului, miniștrii, representanții diferite
lor corporațiuul și popor imens. Intre cei 
presențl la îmormontare amintim pe pre
ședintele Faure, marele duce Constantin 
dm Rusia, prințul Nicolae din Greoia și 
prințul Lobanow, ministru de esterne ru
ses 3. piarele francese afirmă, că nici Victor 
Hugo, Gambetta și Mac Mahon n’au avut 
o îmormentare mai imposaută. Mai ales 
a făout adâncă impresiune faptul, că afară 
de întreg corpul diplomatic strein și de 
atașații militari streini,, au fost representate 
la îmormântare prin deputațiuDl aprope 
tote societățile și reuniunile scientifîce mai 
însemnate de pe întreg rotogolul pămân
tului. Disoursul funebral îl ținu ministrul 
de oulte frances, Poincare. Testamentul lui 
Pasteur sună astfel: „Acesta e testamentul 
meu. Eu testez soției mele totul, ce-mi 
permite legea să-i testez. Doresc, ca fiii 
mei să nu se abată niol-odată dela lege și 
da’orință și să observe tot-deuna față cu 
mama lor acea dragoste și alipire, pe oare 
ea o merită. Arbois, 25 August 1880. 
Pasteur m. p.“

— o—
Din Basarabia. Iu urma autorisațiu- 

nei guvernului rus, consistonul de pe lângă 
episcopatul din Chișineu a luat disposițiu- 
nea de-a se tipări din nou cărți bisericesol, 
punând textul român în paralel ou cel ru- 
resc. Academia Română se gândesoe acum 
la o edițiă populară a cărților biserioesol 
în limba română destinată în speoial Basa
rabiei. Pănă aoum predomină ideia, că a- 
cestă edițiă să fiă tipărită cu litere oiri- 
lioe, deore-ce literile latine sunt mai pu
țin răspândite în acâstă parce a Daciei.

România agricolă.
II. Societatea centrală de agri

cultură
și societățile de cultură in ginere.

Apropos! Aci era se comit o 
nedreptate, fără se voiesc, și se fac 
țera mea mai înapoiată decât este. 
Avem și noi o societate, a cărei nu
mire este: „Societatea centrală de 
agricultură “.

Arendașii speriați prin revolta 
țăranilor, ve4endu-șl amenințată me
seria nouă a lor, și simțindu-se în 
imposibilitatea de așî legitima sis
tema de cultură practicată de denșii, 
s’au gândit se-șl strîngă rândurile 
și se se constitue într’o reuniune, ca 
cu puteri unite și strîngend parale, 
se potă - lupta mai bine. Astfel în 
anul 1888 au format Societatea cen
trală de agricultură, care esistă și 
astăcjî-
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Societate centrală de agricul
tură, într’un stat eminamente agri
col și bogat, doritor de cultură! Ce 
plan frumos! Ce avent măreț nu 
era menită să dea ea culturei, des- 
voltărei economice și printr’asta bo
găției țării! Care bărbat cu ceva 
stare materială independentă, care 
finer și om de specialitate, ce-’și 
iubesce nâmul și țâra, n’ar fi căutat 
să devină membru activ și sprijini
tor al ei ? Cu sutele și cu miile ar 
fi alergat a-se inscrie și a îmbrățișa 
causa ei, mai cu semă când este 
singura societate de agricultură în 
țera întrega?!!...

Der ce să vec}î? Deja din dis- 
cuțiunile ținute în primele ședințe 
s’a putut convinge ori și cine, dâcă 
nu o sciea de mai înainte, în că- 
trău țintesc organisatorii. Lor nu 
le era nici de-a introduce o agricul
tură mai rațională și mai sistema
tică, decât cea de astăzi, nici de-a 
mări forța de producțiune a țării prin 
muncă și capital, și nici de-a ridica 
bunăstarea morală și materială a 
țăranului, ci le era cu totul de alt
ceva. Omenilor cu parale și impro- 
visațl în agricultori mari, le trebuia 
să găsescă un mijloc seu o etichetă 
și motivare scientifică a sistemei ra
pace de țâră și locuitori, practicată 
de denșii.

Vă(jend în ce regiuni înalte se 
aventau diferiți onoratorl în discur
surile lor, în apărarea proprietății, 
legitimitatea și conservarea intactă 
a proprietății mari, respectul și apă
rarea muncei și avutului altuia, com
baterea socialismului și ideilor sub
versive etc., noi cu alți 2—3 prie
teni ne-am convins, că nu este locul 
nostru și n’avem ce căuta acolo. 
Deci nu era trebuință de-a mai so
licita onorea de a fi membri nici 
activi, nici sprijinitori ai ilustrei so
cietăți, și ne-am retras. Căci după 
a nostră părere, der se vede gre
șită părere, nu pote fi om cu mintea 
sănetosă, care se nu fiă pentru apă
rarea proprietății, respectul și con
siderarea muncei și avutului altuia; 
însă ea privesce și trebue se pri- 
vescă tot așa de bine și pe țăran. 
Deci noi eram pentru respectul și 
aprețiarea după merit și a muncei 
țăranului, și menagiarea pănă la un 
ore-care punct și a forței produc
tive a solului, în interesul viitorului 
economic și al propășirei țării, ces- 
tiunl, ce erau însă diametral opuse 
cu vederile generale ale membrilor 
societății.

Alți colegi, mai tineri și cu 
ilusiunl mai multe, atrași de sono
ritatea etichetei, se grăbiră a cere 
înscrierea ca membri activi, și o 
pățiră. Fiind propuși caft mulți la 
număr, onor, președinte face propu
nere în plină ședință, ca pe omenii 
cu studii speciale să nu îi tot aducă 
pentru subscriere ca membri, că ei 
într’o (ți le vor cresce peste cap, — 
ci ar trebui să-i cernă printr’un ciur, 
bună-oră ar trebui să-i supună la 
un esamen din practică înaintea unei 
comisiuni alese din partea societății. 
Numai la noi s’a putut întâmpla un' 
.atare cas, ca tinerilor de speciali
tate, cu studii înalte și cu titluri aca
demice, — cu cari părinții seu sta
tul au spesat cjeci de mii de lei, 
nu fiă-care, — drept încuragiare să 
li-se ceră a-se supune unui esamen, 
înaintea omenilor cu avere, înaintea 
foștilor cârciumarl și bragagii, căci 
.aceștia formeză majoritatea arenda
șilor dela noi! Și totuși să strigăm 
progres și cultură.

Cei întrați deja în societate au 
căutat la început să-și validiteze drep
tul lor de membrii, și au arangiat 
câte-va conferințe, sc.oteu un jurnal 
la care au colaborat gratuit — nu- 
mâ ca să deștepte și în membrii 
societății și între cultivatorii noștri 

mari, ideile de progres ce reclamă 
timpul modern, — der făcendu-li-se 
calele amare din partea omenilor cu 
avere, în fine au trebuit să se re
tragă din ilustra societate.

De asemenea nu s’a înscris în 
Țisa societate păn’acum nici un om 
cu veȚă și gravitate, fiă ca mare 
proprietar, fiă ca agricultor distins, 
Schwarzenbergii și Lobkowitzii noș
tri nu au îmbulȚit’o. Dovadă că-și 
cunosceu dmenii.

Deci societatea arendășescă, po
reclită centrală de agricultură, lip
sită de autoritatea morală și intelec
tuală, a devenit aceea ce trebuia să 
devină: un loc de întâlnire al ome
nilor cu parale— un Monaco româ
nesc situat într’un local forte sump- 
tuos al Capitalei.

Nu a înghițit Parisul, Baden-Ba
den, Monaco etc. destule averi ro
mânesc!, cu crunte sudori câștigate, 
—nenorocind sute de familii și arun- 
cându-le pe drumuri — ne mai tre
buia o altă speluncă de joc, în cen
trul capitalei, care a pus în curând 
în uimire țera întregă prin perderile 
enorme și. orgiile, ce se petreceau 
acolo.

Venitul societății se urca pe an 
numai din jocul de cărți la 2—300 
mii lei, 6r averea ei la vr’o 2 mi- 
lione de lei. Ea solicita acum dela 
guvern recunoscerea de personă mo
rală.

De activitatea ei de 8 ani de 
fiile, dela înființare, afară de cele 
2—3 conferințe publice dela început, 
nu seim și nu am au4it. Am au4it 
vorbindu-se de un proect de înfiin
țare a unei societăți de asigurare 
obligatorie pentru membrii ei, de 
arangiarea unei esposițiun! naționale, 
de agricultură etc., der se vede, că 
comitetul s’a resgândit, că țera nu 
este tocmai așa de bogată și feri
cită, cum vor să-o credă și facă dânșii, 
și că nu vor avă prea multe de es- 
pus. Deci nu din vina mea său din 
rea intențiune am trecut’o cu ve
derea.

Totuși noi, cari nu suntem mem
brii ai bogatei societăți, n’avem să 
ne batem capul cu îmbogățirea și 
activitatea său gestiunea ei, care pu
țin va interesa pe cine-va afară din 
membrii ei.

Decă am amintit în trecăt de 
acăsta societate, causa și motivul, 
ce ne-a îndemnat a fost, că nu ne 
sunt indiferente cestiunea și scopul 
înființării de societăți de agricultură, 
după regiuni și categorii — cari în 
tote țările culte au un rol mare con
ducător și decisiv, în tote ramurile 
și branșele agriculturei și a vieței 
economice a țării — și de aceea vo
iam să atragem atențiunea celor în 
drept asupra lor.

Nou abonament
la

fl Octooiivre «895 st. v.
«se deseBiide nou abonament Ia 
care invităm pe toți amieii și sjtrl-
jinătorii foi ei Mostre.
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„Casetei TraNSÎ8waraseâst,

Cătrâ clerul și poporul român din 
eparchia Caransebeșului.

(Circulară în causa nouelor reforme bisericescl.) 

(Urmare).

Eră în I-a carte a sfântului Apostol 
Pavel cătră Tesalonioeni aflăm scris: „Și 
vă rugăm fraților ca sâ recunoscețl pe oei 
ce se osteneso între voi, și pe mai marii 
voștri în Domnul, și pe cei ce vă învață.

Dâcă voi, iubiților, ascultați de învă
țăturile bisericescl, și le împliniți cu tâtă 
scumpătatea, atunci voi sunteți mădulare 
adevărate ale biserioei, în care cu .oții a ți 
întrat prin sfântul botez. Acela care nu 
ține cu sfințenie învățăturile biseri escî, 
acela nu este și nu pote fi mădular al bi- 
serieei întemeiate de Domnul nostru Isus 
Ohristos prin scump sângele său.

Deci iubiților mei fii sufletescl, țineți 
cu totă scumpătatea și cu sfințenie tdte po
runcile, învățăturile și tradițiunile, bis. oăci în 
privința acăsta ne învață sântul evangelist 
și apostol Ioan: „Cel ce rămâne în învăță
turile lui Christos, aoela are și pe Tatăl și 
pe Fiul.1* „Tot cel ce calcă porunca și 
nu rămâne în învățătura lui Christos nu are 
pe Dumnezeu.“ Țineți tote datinile cele 
bune, cari sunt eșite din învățăturile bise
ricescl și sunt strâns legate cu ele. Țineți 
mai pe sus de tote tainele sântei nostre 
biserici, în cari, prin lucrarea cea văcjută 
a preotului și a archiereului, omenii pri
mesc darul nevădut al lui Dumnedeu. Ți
neți prin urmare și taina căsătoriei așa pre
cum o prescrie sânta nâstră biserică, și 
precum am moștenit-o noi dela moși stră
moșii noștri. Ținețl-o taina căsătoriei așa, 
pentru-ca se vă puteți chema adevărațl fii 
ai biserioei, și adevărațl fii și nepoți ai 
părinților și moșilor noștri. Țineți-vă de 
sfântă datorință voi părinții mirilor, și voi 
rudeniile mai deaprope și mai îndepărtate 
ale lor, ca mirii după prescrisele tipicului 
nostru bisericesc să mârgă la sânta biserioă, 
pentru-ca acolo să se bine-ouvinte nunta 
prin preot, care în rugăoiunile sale cele 
sfinte are se câră dela Ziditorul nostru al 
tuturor bine-cuventarea sa pentru cei ce se 
căsătoresc.

De sfântă dorință să-și țină și mirii, 
ca să mârgă la sfânta biserioă, pentru de-a 
primi darul dumne4eesc asupra căsăto
riei lor.

Iubiților fii sufletescl! Căsătoria însă 
numai atunci este întocmai după învățătu
rile bisericei nostre, dâoă amândoi mirii 
sunt de religiune ortodoxă, pentru-că nu
mai atunci, când amândoi mirii sunt cre
dincioși ai bisericei străbune, se pot face 
și împlini întocmai cele prescrise de tipicul 
nostru, și se pot ținea datinele bune și 
frumose ce le-am moștenit noi dela stră
bunii noștri; ferițl-vă der iubiților, să nu 
căleați nici învățăturile cele sfinte ale bi
serioei nâstre, dâr să nu nesoaotiți nici da
tinele strămoșesol, cari totdâuna au fost 
buouria și fala nostră.

FerițI-pă iubiților, și păziți-vă bine, 
ca între voi să nu să înEâmple, și să nu să 
încheie căsătorii cu persone, care nu sunt 
oreștinl dreptcredinoioșl, pentru-oă sânta 
maica nostră biserioă hotărît opresce că
sătoria între creștini și între eretici. Căci 
sfiibții părinți ai sinodului de a totă lumea 
al șaselea învață în privința acâsta în ca
nonul al 72-lea în următorul chip : „Nu să 
ertă bărbatului ortodox a să însura ou 
muere eretică, nici erășl bărbat eretio a se 
însoți cu muere ortodoxă, ci deoă s’ar găsi 
cine-va făcând acesta, nunta să se sooo- 
tescă neîntărită, și nelegiuita insoțire să se 
deslege, căci nu trebue să se mestece cele 
oe nu sunt de-a să mesteca.1* învățând așa 
sfinții părinți, tot-odată spun și pedeps» 
pentru cei ce nu țin acâstă învățătură, 
dicând: „Eră de va căloa cine-ca acestea 
hotărite de noi, se se sootă din sînul bi
serioei.**

Oela manevrele române.
Se scie, că M. Sa Regele Carol are 

oa ospețl la manevre pe A. S. R. prințul 
Leopold de Rohenzollern-Sigmaringen, fratele 
Suveranului român, și pe A. &. prințul de 
Saxa Meiningen. Pe timpul duratei mane

vrelor s’a atașat pe lângă persâna prințulu^ 
Leopold d. colonel R. Boteanu din oavale-' 
riă, er pe lângă persona prințului de Mein- 
ningen d. loootenent-colonel Mareș, direc
torul școlei de artileriă și geniu.

D. general I. Lahovari, șeful marelui 
stat-major al armatei, a primit la mi
nisterul de răsboiu pe toți atașații mili
tari străini invitați să asiste la manevre și 
li-a dat acestora instrucțiuni asupra mo
dului de a asista la manevre.

Ofioerii străini, cari vor asista, oa în-, 
vitațl, la manevre sunt următorii: din par
tea Engliterei: colonelul Wardrop, atașat' 
militar, și colonelul Trotter, însărcinat de' 
afaceri; din partea Franciei: locotenent*  
colonelul Desforges și maiorul de Sailly, 
atașat militar; din partea Turoiei; looote- 
nent-colonelul Chevket-Bey, atașat militar; 
din partea Germaniei: maiorul Moller, ata
șat militar, și locotenentul Sievert, atașat*  
de legațiune; din partea Austro-Ungarieil: 
oăpitanul conte Stilrghli, atașat militar; din 
partea Italiei: maiorul conte Trombi, atașat 
militar. D. căpitan de stat-major E. Pre
toriană e atașat pe lângă ofioerii străini' 
pentru tot timpul manevrelor.

Marea revistă a trupelor, pe oare M. 
Sa Regele o va primi pe câmpul de lângă' 
Floresoa, va avâ loc în d-'ua de 29 Sep-, 
temvre.

După revistă, în dilele de 28 și 29 
Septemvre, se va face desconoentrarea.

Pentru manevrele din ăst an s’au de
semnat următorii oficerl ca arbitri: La cor
pul I de armată: d. colonel Macarovicl, ar
bitru pe lângă ouartierul general al cor
pului de armată; d. oolonel Culcer, arbitru 
la divisia I de infanteria; d. loootenent- 
colonel Alexandreseu, la divisia II de in
fanteria ; d. colonel Pasca, la divisia de 
roșiori. La corpul II de armată: d. gene
ral Popescu, arbitru pe lângă cnartierul ge
neral al corpului; d. colonel Tell la divisia 
III de infanteria; d. locotenent-oolonel Bu- 
dișteanu, la divisia IV de infanteria, și d. 
colonel Baldovici, arbitru al divisiei de că
lărași.

Schi telegrafice.
Baja, 7 Octomvre. Secretarul de 

stat Plosz 4ise în programul, ce l’a 
desfășurat înaintea alegătorilor, că 
reformele justițiare și novela asupra 
procedurei penale vor delătura multe 
complicațiuni; instituțiunei juriului 
’i-se va da o mai mare întindere. Se 
va crea un codice de drept privat 
nou, introducând instituțiuni mo
derne în locul celor vechi etc.

Constantinopol, 7 Octomvre. In 
locul ministrului de esterne Turkhan 
pașa a fost numit autecesorul seu 
Said pașa(?), un amic al Englesilor. 
Refugiații Armeni raportâză despre 
noue violențe din partea Turcilor.

DIVERSE.
0 none invențiune. Pc fiă-care 4i 

avem de înregistrat ceva nou pe terenul in- 
vențiunilor. De curând s’a făcut esperimente 
satisfăcetâre pe terenul luminatului cu pe- 
troleu, înlocuind fitilul lampelor de pănă 
acum, care este incomod și adese causâză 
esplosiunl și fum greoiti printr’un fitil de 
petră. Acest fitil se comprimă din fărină 
de asbest și din fărină de lemn încălzite 
la 1000 de grade. Se va întroduoe și pe- 
troleu nou, petroleu numit „de corână**  oare 
în Germania deja se și întrebuințeză. Noul 
fitil nu va trebui tăiat seu curățit, pentru 
că nu se arde, și vom avâ prin urmare 
lampe pururea curate. Lumina încă este 
mai intensivă la nouâle lampe.

ilod nou de a face reclame. Chan- 
sonetistele din Paris au născocit un nou 
mod de-a lace reclamă: Ele adecă iau nu
mele scriitorilor celor mai de frunte, cu 
scopul de-a se face pe sine cunoscute prin 
ținuturile pe unde umblă. In „Oasina 
des Lilos**  din Bordeaux se produce de 
present o anumită chansonetistă Lori Pie- 
rette, er în Toulon este una cu numele 
Emilienne Zola.

Proprietar: Di% Aaarel Mure^ianu. 
Redactor responsabil: fîpegoriîa KBaîor.
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Cursul pieței Brașov.
Din 5 Octomvre 1895.

Bancnota rom. Comp. 
Argint român. Cump. 
Napoleon-d’orl Camp. 
Galbeni Cnmp.
Ruble rusescl Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Mărci germane Cump. 
Scris, fono. Albina 5%

9.49 Vend. 9.52
9.44 Vend. 9.50
9.50 Vend. 9.53
5.62 Vend. —.—

128.— Vend. —.—
58.60 Vend. —
10.75 Vend. —-

100.75 Vend. 101.75

Cursul losurllor private
din 2 Octomvre 189b .

cump. vinde. !

Basilica 7.70 8.10
Credit .... 200.50 20L.50
Clary 40 fl. m c. 59—
Navig. pe Dunăre . 140.— 146.-
Insbruck .... 28.-
Krakau .... 27.- 28.
Laibach .... 23.- 24—
Buda .... 60.75 61.75
Palffy .... 57.25 58.25
Crucea roșie austr. 17.60 18.20

dto ung. . 11.- 11,70
dto ital. 13.25 13—

Rudolf .... — —.—
Salm ...» 70— 71—
Salzburg .... 27.— 27.50
St. Genois 71.50 72,50
Stanislau .... 42.75 46—
Trieitine 4,/I°/o 100 m. c- 150— —

dto 4°/0 50 72— 76.-
W aldstein 53— 56—
SerbescI S’/o 37.60 37.60

dto de 10 franci — —
Banca h. ung. 4% 12325 129—

Imprum. ung. cu premii .... 159.75
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.50
Renta de hârtie austr.........................100.80
Renta de argint austr...................101 10
Renta de aur austr..............................121.45
LosurI din 1860 ......................... 153.—
Acții de ale Băncei austro ungară. 1075.—
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 488 50
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 405.75
Napoleondort........................................ 9.53y2
Mărci imperiale germane . . . 58.82 */ 2
London vista....................................120.25
Paris vista................................... 47.35
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.40
Note italiene.................................. 45.30

Obiectele de închiriat sunt:
I. In orașiu:

1. Cârciuma în Dîrste.
2. Cârciuma în Timișul de jos.
3. Cârciuma în Timișul de sus,

e8clusive livadea situată dincolo de
șosea.

4. Cârciuma dela obor (locul 
târgului de vite).

5. Cârciuma de lângă Bersă.
II. In comune:

1. Curia în Krizbav.
2. Cârciuma în Părtă (Bran).
3. Hanul în Vlădeni.
4. Curia și posta în Vlădeni. 
Brașov, 21 Septemvre 1895.

793,2-3 Magistratul orășenesc.

Orele de cassă dela 8—I

Mr. «0587—lo95.

PUBLICAȚIUNE.

Giro-Conto
la. banca

Anstro-Ungară.
„ALBINA"

INSTITUT DE CREDIT ȘI DE ECONOMII
FILIALA BRAȘOV

t

Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei * 
â 5 cr. se potti cumpera în 
librăria Nicolae Ciur cu.

Cursul la bursa din Vîena.
Din 4 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.85
Reuta de cordne ung. 4% • • • 99.40
Impr. oăil. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.40
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4l/2% 101.10
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 98.-
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.—

Mai jos amintitele obiecte apar- 
ținetăre orașului Brașov și aflătdre 
în orașul și în comunele rurale se 
vor închiria pe cale publică de .oferte 
la oficiul orășenesc economic pe du
rata din 1 Ianuarie 1896 pănă la 31 
Decemvre 1900.

Pertractarea de oferte va avea 
loc Joi în 24 Octomvre a. c. îna
inte de prân4 la 11 6re.

Reflectanții au de a-șî ascerne 
cel mult pănă în 24 Octomvre 1895 
înainte de prân4 la 10 6re la amin
tita autoritate ofertele scripturistice 
închise, provăcțute cu un timbru de 
50 cr. și cu un vadiu de 10°/0 din 
chiria oferată pe an.

Ofertul are se conțină cu acu
rateța numirea obiectului asupra 
căruia se reflecteză, în fine dechie- 
rațiunea, că oferentului ’i sunt cu
noscute condițiunile de oferte și 
acele contractuale și că se supune 
lor. Aceste condițiuni se află la ofi
ciul economic orășenesc în decursul 
drelor oficibsee spre esaminare din 
partea fiă-cărui.

Chiria oferată are de a-se aminti 
în ofert în cifre și litere.

JM8SC8 depuneri spre fructificare JG lâlfl IVÎo
netto, solvinda însăși darea de interese;

SCOntBZH polițe comerciale Cil 512Uo^
SCCOrO împrumuturi cambiale și cambial-ipotecarl CU 6 °)o’ 
ta» 
actoria

credite în cont corrent condițiuni; 

împrumuturi pe hârtii de valore, monede, 
giuvaere și mărfuri Cil 6r oj 

cumueră șl mie m«:asî: monefle și iit
indigene și strâine, în specials de cele românescl; 

fimpffl cw 
mpm ™te“ m“ 
DfDPtllD7Q m modula celfi înni UlUbLUDAQ mai culanta J 

KntăîH 
Mrlffl magazine și locuri libere de depou,

înainte de 
scadență, și

1

&
3
©
!■

(fi’

o
0)

“8

©5

S Grăbiți-ve m 
cu cuiuperarea de tasuri a 

LOTERIEI de CLASA UNG.
d. e "b a, zzl i,

de ore-ce tragerea tasurilor clasa I va fi

la 16 Octomvre 1895.
Câștigul șsdwșak Un milion, 

apoi: 400,000, 200 000. 100,000. 80,000, 60,000, 50.000, 
40,000, 30,000, două ă 20,000, trei ă 15,000 cinci ă 10,000, 
deuă-spre flece & 8000, doue c[ecl și șepte ă 6000 cor. etc. 
„fără nici un scăijement, în bani gata/

Losuri

se
i»
mai

I5
pot căpăta impreună cu planul jocului la

Cassa de bancăIACOB L. ADLER.
întregi I clasă fl. 20

55

n

5Î

jumetăți I el. 
a patra parte 
a 4ec6 „ 
a doua-4ece p.

55

51

îl .

î)

Losuri întregi, pentru
ambele clase fl. 40
jumătăți . . „ 20
a patra parte „ 10
a <|ece „ „ 4
a doua c|ece p. » 2

£
3

i
O
3

^-1 treilea los oastig^a!

Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potfî face și reînoi 
ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.

Domnii, ce se aboneză din nou, să binevoiască a scrie adresa 
lămurit și să arate și posta ultimă.

Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 
ca espedarea să li-se facă după stilul nou.

Âdministraț. „Gaz. Trans. 4

Miiplffl copone 
țz cupone dela efecte romane; 

încassan și uimi EJâS:,din tsrs ?i 
tariffl ile tace

.......  - - pe teri- 
, toriulă 

sSu strada <xă,ri£ ?fcr. 4.». care, situata nemijlocita lângă 
gara drumului de herd de stata, e legata prin șine proprii cu 
acesta și investita cu dreptula de vămuire și cântărire oficiosă 
prin organele drumului de fieră de stata;

ÎȚljmnfipn calitatea sa ca representanță principală a so- nfnpfn
llllluiJuU cietății de asigurare EQUITABLE din New-York Ului LU

neutru asioffl pe rate s“e'parti-
Onorabileloru administratiunî de fonduri si p. t. D-loru 

capitaliști le recomandă pentru plasarea de capitale 

Scrisurile fonciare de 5° 0 ale „Albine/ 
ale eăroru cupbne se reseumperă semestrului fără nici o 

«letrn^ere, și cari se află de v&n«|are în cursul «filei a bursei 
«lin Builapesta, în piese «le 500, 1OOO și 2900 «le corone. 
Comparen«lu cursurile și pro«lusulu celorlalte efecte indi- 

gfeiie, se p«>te susținea cu totii «IreptuIA, că 

Scrisurile fonciare „Albina11 de 5% 
suntâ a «li relativu cele mai ieftine și totodată mai 
productive «lin efectele cotate Ia bursa «lin Bu«lapesta.

Bonitatea absolută a foncierelor „Albina“ e garantată 
prin valorea celă puținu întreită a ipoteceloru pe bara cărora 
se esmitu, prin fondulO specialii de asigurare a scrisuriloru 
fonciare care e de fl. 200.000 și în fine prin totalitatea orî 
și cărei alte averi a institutului.
T 84-*

®®@ trele de cassă dela 8—9 •••
Sosirea si plecarea imurilor in Brasov.

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

Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persons; 8 ore dimineța.
Trenul accel.: 2 ore 9 min. după am. 
Trenul mixt: 10 ore 25 minute sera.

2. Dela Bucuresci la Brașov:

Trenul acoel: 2 ore 18 min. după am. 
Trenul mixt: 5 6re 20 m. după amecțl. 
Trenul de persons : 9 ore 8 minute sera.
Trenul accel.: — ore — minute sera.
3. Dela Zernesei la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 6ră 29 min. după am, 
Trenul mixt: 0 6re — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers.: 8 6re 15 min. dimin. 
Trenul de persoue: 1 oră 46 m. d am.
Trenul mixt: 7 6re 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. diminâța.
Trenul accel.; 2 ore 45 min. după am.
Trenul de persons : 7 ore 43 min. sera,. 
Tr. aocelerat: — ore — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 ore 55 min. dimin..
Tr. accelerat; — dre — m. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecți.
Trenul accel.: 2 ore 19 min. după am
3. Dela Brașov la Zernesei. (Gara Bartolomeiu.)

Trenul mixt: 8 dre 35 min. dimineța.
„ „ 4 „ 55 m. după am.

Treuul mixt: 0 ore — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

Trenul de persdne: 3 ore 1 după am.
Trenul mixt: 8 ore 50 minute dimir.
Trenul de pers.: 5 dre 20 min, dimin..

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persone 6 ore 40 min. sera..

*) Acest tren c-irculeză numai Joia, Dumineca și la sărbători.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


