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Sorisorî nefranoate nu ie 

primesc. — Manuscripte nu ce 
re trimet.

INSERATE se primesc la Adml- 
ulitrațluns în Brașov și la ur- 
mătârele Birouri de anunolurî: 

în Viena: if. Lukes, Heinrich 
Schalek. Rudolf ifosse, A. Oppeliks 
Nachfolger; Anton Oppelik, J, 
Danne'ocr, în Budapesta: A. 7. 
Goldbergcrg, .Eckstein Bernat: în 
Bucur ea ci: Agence Havas, Suc- 
oursale de Boumame; în Ham- 
bur^: Karolyt & Liebmann.

Prețul Ineerțlunilor: o seria 
garmond pe e coldnă 6 or. și 
flOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a B-a o 
seria 10 cr. s6u 80 bani.

„Gazeta-1 iese io flfi-care fii. 
Abonamente țentm Ausiro-Uugaria-. 
Pe un an 12 fi., pe șese îunl 

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

pentru România si străinăiaie: 
Pe un an 40 franoî, pe ș6se 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr.
N-rii de Duminecă 8 Vranol. 

Se prenumără la t6te oficieie 
poștale din întru și din afară 

și la dd. colectori.
liwwi urn Brașov 

aiirainistrațiunea, piața maro. 
TOrgnl Inului Nr. S0 etaglu 
I.: pe un an 10 fl., pe șese 
luni 5 fl., pe trei, luni 2 fl. 50 cr. 
Ou dusul în casă: Pe un an 
12 fl., pe 6 luni 6 fl.. pe trei luni 
3 fl. Un eaomplar 5 or. v. n. 
său 15 bani. Atât abonamen
tele c&t și Jnserțiunile sunt 

a' se plîrt: înainte.

Nr. 214. 9 •ț

0 schimbare de titlu.
F6ia oficială publică autograful 

regesc cătră contele Groluchovski, 
prin care se ordonă ca ministrul ca
sei împărătesei să părte de aci în
colo titlul de „ministru al casei îm
părătesei și regesc!11.

Foile guvernului înfățișâză acestă 
schimbare de titlu ca un mare câș
tig pentru Ungaria, ba unele diare 
isbucnesc din acest incident în laude 
ditirambice pentru Banffy.

Nu tote foile unguresc! împăr
tășesc înse acestă bucuriă fără re- 
servă. Piarele oposiționale, și mai 
ales cele apponyiste, esprimă te
merea ca nu cumva din titlul de 
mai sus să se tragă ore-cari conse- 
cențe de drept public.

Titlul unui ministru al casei 
împărătesei — fiice „Budapester Tag- 
blatt* — este pentru dreptul public 
al Ungariei un concept necunoscut 
și ori-ce schimbare s’ar face întren- 
sul, lucrul rămâne neschimbat.

Noul titlu nu pote da minis
trului de esterne vre-o funcțiune, pe 
care acesta ar putea-o săverși pe 
lângă Regele său casa domnităre — 
fiice „Magyar Hirlap“. Funcțiuni de 
stat seu guverniale pe lângă Regele 
său pe lângă casa regală, le pote 
săverși numai un ministru respon
sabil unguresc, prin urmare numai 
un cetățân ungar, așa că dâcă prin 
noul titlu s’ar intenționa un nou 
cerc de activitate pentru ministru 
de esterne, guvernul unguresc ar 
trebui se fiă tras la răspundere pen
tru cuprinsul autografului regesc.... 
căci nu se pot face prin autografe 
regesc! schimbări în constituțiă seu 
în posițiunea de drept a Ungariei.

„Budapesti Hirlap" accentuâză, 
că ministrul de esterne afară de afa
cerile comune esterne, nu are în nici 
o parte a monarchiei, se porte alte 
afaceri de guvernare seu să înfluin- 
țeze asupra lor. Titlul de ministru 
al casei împărătesei și regesc! este 

prin urmare numai un titlu dinastic 
și un oficiu dinastic. Noi, fiice, consi
derăm acest titlu ca pe acela al unui 
consiliar intim seu camerar. Nu e 
nimic gravaminos decă ministrul de 
esterne părtă pe lângă marea cruce 
a ordinului sântului Stefan și a Stelei 
României și acest titlu; der numai 
pană atunci lucrul nu este grava
minos, pănă când din titlu nu se 
vor trage ore-cari consecențe de drept 
public.

Contele G-oluchowski — fiice 
„Egyetertăs“, •— pare a avă ambi
țiunea de a-și câștiga popularitate 
în Ungaria. Dăr ar fi putut găsi un 
câmp mai mulțămitor pentru zelul 
său, dăcă ar fi stăruit ca întrăga 
năstră representanță diplomatică să 
dea emblemei, stegului și limbei Un
gariei locul, ce li-se cuvine în ra
port cu străinătatea. Acest zel l’am 
saluta și noi cu bucuriă — fiice făia 
kossuthistă — deși isbenfiile împ. și 
reg. nu sunt nici decum după gus
tul nostru.

Chiar și un fiiar guvernamental 
„Pești Hirlap“, observă, că pe te
meiul titlului unui „ministru împă
rătesc și regesc al casei domintăre'1 
s’ar pute da în Ungaria ministrului 
de esterne un cerc de activitate de 
drept public numai printr’o lege spe
cială.

Precum se vede der, Uugurilor 
le vine apetitul mâncând și pe basa 
concesiunei, ce a făcut-o Monarchul, 
la propunerea ministrului de esterne, 
posițiunei de drept public a Unga
riei, prin amintita schimbare de 
titlu, ei se gândesc deja de pe acuma 
la alte nouă coucesiuni.

Negreșit, că în acest scop vor 
aduce în discusiune și în dietă Ges
tiunea schimbării făcute în titlul mi
nistrului de esterne și koșuthiștii nu 
vor întârfiia de a-’și desfășura din 
nou vederile și principiile lor anti- 
împărătescl.

Programa adunărei Societății 
pentru fond de teatru român, ce se 
va țină> în Brașov, este următârea :

J)iua primă 26 Oct. n,: 1) Președin
tele va deschide adunarea generală la 10 
âre a. m. 2) Se aleg 2 notari pentru șe
dințele adunării. 3) Secretarul va ceti ra
portul comitetului sooietății asupra lucrării 
sale începută dela adunarea din urmă. 4) 
Se alege o comisiune de 5 membri pentru 
propuneri, și raportul comitetului ’i se 
predă spre esaminare. 6. Cassarul societății 
va ceti raportul despre starea cassei cu 
sporul dela ultima adunare încoce și peste 
tot despre averea societății. 6) Se va alege 
o comisiune de 5 membri pentru esami- 
narea raportului cassarului. 7) Se va alege 
o comisiune de 5 membri, cari în înțelesul 
§ 4 din statutele societății vor oâștiga mem
bri fundatori, ordinari, și ajutători pentru 
societate. 8) Se vor ceti disoursurl oorăs- 
pundătâre scopului societății sâu de altă 
materiă literară, ce sunt de a-se insinua 
președintelui înainte de adunare. 9) Preșe
dintele închide ședința.

fhua a dom, 27 Oct. n.: 1) Președin
tele deschide ședința și protocolul ședinței 
precedente se va oeti și autentica. 2) Ra
portul oomisiunii pentru câștigarea mem
brilor noi. 3) Raportul comisiunii asupra 
socoților cassarului. 4) Raportul oomisiu
nii asupra raportului comitetului sooietății, 
și insinuarea altor propuneri în interesul 
fondului. 5) Alegerea comitetului central 
pe 3 ani. 6) Se va decide looul și fiiua 
adunării generale pentru anul 1896. 7) Se 
va alege o comisiune de 3 membri pentru 
autenticarea protooolului din ședința a doua. 
8) Președintele va închide adunarea. Din 
ședința comitetului societății ținută în 30 
Septemvre 1895.

Budapesta, 30 Sept. 1895.
Hosseu, Pavel Boldea,

președinte. secretar interimat

Homânia agricolă,
II. Societatea centrală de agri

cultură
și societățile de cultură in genere. 

(Urmare).
Deci, dâcă din conferințele și 

studiile făcute de fiisa societate n’am 

avut ce se ve spun, ingrată îmi va 
fi încercarea vorbind despre altele. 
Societăți culturale, cu tendințe eco
nomice în ori și care branșe, noi 
nu avem. La noi nu sunt nici so
cietăți pentru literatura română și 
cultura poporului român, ca la voi, 
nici societăți de cântări, lectură etc., 
cari se arangeze la țeră esposiții, 
serbări poporale, întruniri cu confe
rințe publice, instructive pentru mare 
și mic, sâu discutând cestiuni și in
terese specifice de meseriă, localitate 
etc. Reuniunile de învățător! și corurile 
de plugari etc, cari la voi fac mi
nuni și au contribuit mult la cul
tura și desvoltarea simțului național 
în popor, la noi nu sunt cunoscute. 
Și totuși ele ar fi mai ușor de rea- 
lisat la noi în multe părți ale țării, 
decât la voi, cu deosebire în regiu
nile dâlurilor și pe cursurile apelor 
mari, în satele locuite de moșneni și 
răzeși. Acestea sunt forte dese, tot 
la 2—3 klm. sat lângă sat, pe mari 
distanțe, și locuitorii lor, foști liberi, 
moșneni și răzeși, sunt tot omeni cu 
dare de mână și cu ore-care cul
tură, încât simt și ei lipsa de âre- 
care comfort și de un traiu mai ci- 
vilisat. Decă înființarea de asemeni 
reuniuni ar fi și la noi necesară, seu 
nu, și ar pute aduce folăse ori ba, 
aceea s’ar vede mai târfiiu. Ele însă 
nu s’au înființat pănă acum, fiind-că 
nimeni nu s’a interesat de acesta.

învățătorii noștri dela orașe mai 
toți, cei dela sate mare parte, sunt 
socialiști și de tote, numai Gestiu
nile sociale culturale și îmbunătă
țirea stării morale și materiale a ță
ranului nu-i preocupă In planul de 
învățământ al școlilor preparan- 
diale dela noi este prevăfiută in
strucția militară și mânuirea arme
lor, der cultivarea Gestiunilor econo
mice etc., car! ar interesa mai di
rect pe țăran, sunt lăsate pe a 2-a 
treptă.

Ne-am întrebat adese-orl, la ce 
să-i folosâscă viitorului învățător ru-
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CocLul penal rusesc.
(Din Kusia celor doi Alexandri din urmă.) 

(Urmare).

Partea primă, a ood'celui penal ru
sesc 8e ocupă cu așa numitele „crime de 
religiune*; asprimea pedepselor arată mai 
bine importanța, oe o dă statul stâlpului 
principal al puterii lui, bisericei. Primul 
paragraf al acestei părți (§ 176), care ca- 
raoterisâză forte bine totul, cțice: „Cel ce 
esprimă intenționat și public în biserică o 
blasfemiă în oontra prea sântei Treimi, ori 
în oontra preacuratei maice a Domnului, 
feciâra Maria, ori contra orucei lui Isus 
Christos, Mântuitorul, Domnul și măestrul 
nostru, ori contra celor fără de trupuri pu
teri ale ceriului, ori contra sfinților lui 
Dumnefien și a iconelor lor; aceluia să ’i 
se detragă tote drepturile civile, să se esi- 
leze pe viâță, și să fiă pedepsit cu muncă 
silnică de 12—15 ani. Dâcă o ast-fel de 
crimă nu se comite în biserică, ci într’un 
alt loo publio ori în presența unor persone, 
fiă numărul acestora mare ori mic, atUDCÎ 

să i-se detragă criminalistului tote dreptu
rile civile, să se esileze pe viâță și să fiă 
pedepsit cu muncă silnică de 6 — 8 anl“.

Paragraful următor vorbesce despre 
aceeași crimă, însă într’altă formă. El sună 
așa: „§ 177. Dâcă nu se va comite crima 
pomenită în paragraful premergător într’un 
loc public ori în fața mai multor omeni, 
dâr totuși în preseuța martorilor, cu scop 
de-a le sgudui credința și de a-i duce în 
rătăcire, atunci să ’i se detragă criminalu
lui tote drepturile civile, și să fiă esilat pe 
viâță în cea mai îndepărtată parte a Si 
beriei“.

„§. 178. Cel ce va îndrăsni să critice, 
ori să batjocurâseă într’un loc publio și în 
presența unui număr mai mare ori mai mio 
de persone religiunea oreștină, ori biserica 
drept credinciosă, care injosesce sânta Scrip
tură ori sântele taine: aceluia să i-se de
tragă tote drepturile civile, să se esileze 
pe viâță și să fiă pedepsit cu muncă sil
nică pănă la 8 ani. Decă nu se va comite 
crima acâsta într’un loo public și nici în 
fața unui număr mai mare de omeni, dâr 
totuși în presența martorilor cu scop de 
a-i sgudui în credința lor și de a-i duce în 

rătăcire, să ’i-se detragă criminalului tote 
drepturile oivile și să se esileze în cea mai 
îndepărtată regiune a Siberiei“.

§. 179 hotăresoe, că orl-cine ar fi fost 
martor al orimelor stabilite în §§ 175—178, 
ori a aucjit despre ele și nu a încunosciin- 
țat autoritatea, să fiă pedepsit cu închisore 
de 4—8 luni.

„§. 181. Cel oe fiă în vre-o carte, fiă 
în ori-ce scriere publicată, îșl bate joc de 
sfinții lui Dumnezeu, ori atacă religia creș
tină, ori biserioa drept credinciâsă, sâu se 
încârcă să înjosâscă sânta Scriptură și sân
tele taine: acela să fiă lipsit de tâte drep
turile civile și să se esileze în cea mai în
depărtată parte a Siberiei. Aceeași pedâpsă 
să-i ajungă pe toți aceia, cari vând cu soi
rea ast-fel de tipărituri ori scrierl“...

„§. 182. Tote persânele vinovate de 
așa numita batjoourire religiâsă, adeoă toți 
aceia, cari prin observări batjocoritore arată 
dispreț față de prescrisele și obioeiurile 
bisericei drept credinoiose și ale creștinis
mului peste tot, să fiă pedepsite cu închisore 
dela 4—8 lunl“.

Aoâstă legislațiune din semă afară 
aspră ne silesce fără voiă să ne punem în

trebarea: „In ce raport stau, după princi
piile legislatorilor, asprele pedepse ale cri
melor numite față de cele pentru crime 
comune, cum e d. e. furtul, uciderea etc. ?“ 
O privire asupra punctului VIII și X din 
codicele penal ne arată, că o observare 
batjocoritore despre biserica drept credin- 
oiosă e o crimă tot așa de mare, ca și o 
vătămare corporală, ce a avut ca urmare 
mortea, deși acâsta n’a fost inteuționată 
(oomp. §. 182 cu §. 1464). O batjoourire 
publică a biserioei ortodoxe e împreunată 
cu aoeeașl pedâpsă, ca și întemeiarea unei 
bande de falsificatori, hoți ori tăciunarl 
(oomp. §. 178 cu 924). Pedâpsa stabilită 
pentru batjocurirea publică în biserioă a 
„celor fără de trupurl“ ori a „a sfinților 
lui Dumnetjeu și a iconelor loru e tot așa 
de mare, ca și cea pentru o ucidere inten
ționată și numai cu puțin mai mică ca cea 
pentru un omor săvârșit la o femeiă în
sărcinată (comp. §. 176 ou §. 1452 și §. 
1454).

(Va urma.) 
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ral manuarea armelor obligătore și 
esercițiul militar, când el la țeră 
trebue se înote în noroiu și balegă 
în curtea școlei, er curtea și gră
dina scolei sunt deschise și pline de 
ciulini, maselariță și alte buruenl. 
6re n’ar fi fost mai nimerit pentru 
el și țeran, ca în loc de esercițiul 
și instrucția militară obligătdre se 
se fi impus mai mult partea econo
mică : cultura grădinei școlare, ca 
se învețe și deprindă pe țeran cu 
cuvântul și cu fapta la ordine, cu
rățenia de mic copil pentru întrâga 
vieță și ocupațiunea lui; se deprindă 
pe elevi se altoescă un pom, se cul
tive o cepă, varcță, legumă pentru 
ei, trifoiu și sfecle pentru vite etc. 
Afiî învățătorul dela țeră, ca și ță
ranul, trebue să cumpere acestea 
tote dela Serb și Bulgar, ca și 
noi, cari trăim la orașe, ba de multe- 
ori și mai scump, și decă nu este 
familist, el stă se moră de fome în 
satul lui. Apoi de-o parte învățăto
rul rural cu instrucția militară, și de 
altă parte inundate satele cu fete 
dela orașe, cu fete dela mahala, 
ca învățătore. Ori, că instrucția mi
litară este indispensabilă, și atunci 
ea ar trebui Introdusă obligator și 
la fete, ori, modest vorbind, ea e 
un non sens. Afară de-o defilare la 
10 Maiu a școlelor normale înaintea 
armatei regulate, alt folos educativ 
și cultural noi nu vedem. La Șul- 
maistrul german și prusian, admirat 
de totă lumea, noi n’am vefiut și nu 
seim, ca să-i propună obligator in
strucția militară și manuarea arme
lor. Pentru acăsta este armata și 
rolul unic al ei.

Lucrul manual și albinăritul în 
șcăle, ce s’a introdus în timpul din 
urmă, încă va fi numai de un folos 
problematic, căci d. es. ce se facă cu 
sculptatul în lemn seu cu împletitul 
de papură și paie la câmpiă, unde 
nu esista nici lemn, nici răchită, nici 
papură ?

La munte și la baltă lucrul 
manual, decă va fi bine dirigiat, va 
pute da cu timpul bune resultate. 
De-asemenea cu albinăritul, când 
vara în câmpia întregă nu este, luni 
întregi, o singură flore seu fir de 
plantă verde??! Cu totul altfel ar 
fi cu grădinăria și agricultura, po
micultura și legumicultură, care pro
duce însa-și materiă primă, obiecte 
de prima, necesitate și reușesce în 
țăra întregă.

La voi, unde guvernul a recu
noscut și a aprețiat mai bine im
portanța grădinelor școlare de po- 
mărit, în loc de 3—4 grădini ser- 
mane, ale școlelor esistente în co
mună, le-a trecut pe tote în sarcina 
comunelor politice, a obligat co
muna politică ca se țină, una și bună. 
La noi însă, nimeni nu și-a bătut 
capul pănă acum cu ele. Avem ins
pectori școlari, la școlele secundare 
pentru desemn, cant etc., der pen
tru introducerea și activarea grădi
nelor școlare de pomărit pe lângă 
școlele rurale, nu se pomenesce. Nu 
este deci mirare, că și învățătorii 
rurali, vefiend atâta nepăsare din 
partea autorității superiore, nu le 
dau nici o importanță.

Grădinile școlare de pomărit 
esistă numai cu numele, și eu am 
ve4ut multe, dâr nici una închisă 
și cultivată. In consecință, — nici la 
conferințe de-ale învățătorilor rurali 
cu conținut economic și la propa
gandă între țărani în cele econo
mice nu te poți aștepta. In satul 
întreg, de multe-ori, nu ve4i o sin
gură grădină închisă, nu un singur 
pom roditor, afară de câțl-va sal
câmi seu plopi și buruieni.

încolo, în celelalte comune, în 
satele foștilor clăcași dela câmpiă, 
cu greu se vor pute realisa atari 
societăți culturale, fiind-că acolo 

satele sunt rari, comunicațiunea pe 
timp de ârnă e dificilă. Apoi în ele 
nu se găsesc nici elementele nece
sare pentru acesta, de6re-ce preoții 
și țăranii trăiesc în miseriă, și to
tul este concentrat în mâna aren
dașului, care de obiceiu nu trăesce 
în comună, 6r vechilul (administra
torul) său este însu-șî un om igno
rant și lipsit de cultură. Pentru el 
și patronul său, unicul scop este 
demonul modern, — banul rotător, er 
nu cultura, nu ridicarea nivelului 
moral și material al locuitorilor.

(Va urma.)

SCiBILE DSLEL9
26 Septemvre.

0 inveuțiune rotnânâscă. Inginerul 
mecanic dele căile ferate române, d-1 Pe
trescu, a inventat un apărat pentru ..cură
țirea zăpefiii de pe linia ferată. Aparatul 
constă din două elice, cari vor pută arunca 
zăpada de dinaintea trenulni, chiar când 
ar ave o înălțime de doi metri.

—o —
Viriliști români în oomitatul Mureș- 

Turda sunt numai următorii 7 inși: 1) Patriciu 
Barbu, adv. și proprietar ; 2) Mihail Orbo- 
naș, adv. și propriet.; 3) Dr. Ioan Popescu, 
adv. — toți din Regin ; 4) loan Maior, pro
prietar în Toplița; O) Demetriu Vicifi, 6) 
Vasiliu Viciu, 7) Iosif Covrig, toți proprie
tari in Mirașteu.

—o—
Socrul lui Banffy sinucis. Din Deș 

se comunică, oă Mâțe Ferencz, tatăl ne
vestei ministrului-președinte Banffy, din 
cause necunoscute s’a sinucis, tăindu-șl 
gâtul.

— o—
Rege învinovățit cu defraudare. „Voss. 

Ztg.“ aduce o scire sensațională. țliarul 
franoes „Le Monde* dm Montreal învino
văți pe regele Belgiei, oă ar fi defraudat 
averea colosală a surorei sale, a împără
tesei Șarlota, soția nenorocitului împărat 
Maximilian de Mexico. Ambasadorul Bel
giei la Ottova provooă pe redactorul nu
mitului fiiar să-și retragă învinuirea, căci 
la din contră va porni contra lui cercetare 
oriminală. La acestea fâia din Berlin 
adauge, că în Paris s’a ventilat acestă scire 
încă ou câte-va luni mai înainte prin (fiare 
franoese. Ele spuneau adeoă, că Leopold, 
regele Belgiei, a băgat averea neferioitei 
sale surori în nisce întreprinderi la rîul 
Congo.

— o —
Societatea de lectură „loan Popasuu 

a studenților români din loo s’a constituit 
Sâmbătă, în 23 Sept. v. o. sub presidența 
D-lui prof. N. Bogdan astfel: Ca vioe-preș. 
al sooietăței a fost ales Aurel Bogdan cl. 
VIII gimn.; secretar: Ștefan Bărbucean cl. 
VIII gimn.; v.-secretar: Stoica ol. III oom.; 
bibliotecar: Zaharia Bârsean cl. VII gini.; 
v.-bibliotecar: Minișan, ol. II com., cassar: 
George Stănesou cl. III oom.; ca membrii 
în comisiunea literară au fost aleși urmă
torii: Vasile Meșter cl. VIII gimn., Afilon 
Popoviti ol. III corn., și Vraciu ol. II ootn. 
In fine oa controlori au fost aleși: Cons
tantin Sporea cl. VIII gimn., loan Comșa 
ol. III oom., Aurel Socol cl. VII gimn., 
și Harambașa ol. II corn.

—o—
Fabrica română de pulbere fără fum 

se va construi în curând la PopescI, în 
apropiere de peDitenoiarul Văoăresol (Bu- 
curesel).

—o —
Se scumpesc ghetele. Reuniunea pă- 

pucarilor și a cismarilor din Sibiiu face cu
noscut publioului, oă, preoum toți păpucarii 
și cismarii din Europa, așa și ei trebue să 
urce prețurile produselor lor pentru oa să 
potă trăi. Causa aoestei uroărl este urmă- 
torea: Deja în a. 1892 au intenționat fa
bricanții de piele să urce prețurile pielei, 
der nu le-a succes, fiind material brut de 
piele în oantitate destul da mare în piețele 
europene. Acum însă s’au schimbat relațiu- 
nile. Dela 1894 înooce se esportă din Eu
ropa forte multă piele la America, așa în 
(filele din urmă s’au esportat 250,000 de 

piei. In urma aoâsta pielea s’a urcat rapid 
pe piețele-europene, și anume pielea de 
talpă cu 30—40, âr cea de oăpută ou 
40 — 50 prooente. De aci a urmat, că marii 
industriași și-au urcat provisiunile lor de 
piele cu 10—20 procente. Astfel acum și 
micii industriași vor fi siliți să scumpesoă 
produsele lor, și publicul va plăti de aoi 
încolo cu bani mai scumpi încălțămintele.

—o —
Programa concertului de mâne, ce-1 

va da d-șora Laura Konopasek în sala de 
concerte, cu oonoursul d-șorelor Elsa și 
Gretchen Krummel, și al d-lui R. Lassel, 
este următorea: 1) Liszt: Concert patetic 
pentru 2 pianurl ; 2) E. Astorga: Recita
tiv și Ariă; 3) Chopin: a. Valsul As-dur; 
b. Tarantella; pentru 2 pianurl; 4) a. 
Schumann: In der Fremde; b. Stange: 
Die Bekerthe; c. Cornelius: Vorabend; d. 
Arditti: Vals; 5) Brahms: Trei dansuri un
gare, pentru 2 pianurl: 6) a. Iensen: Lehn 
deine Wang; b. Grieg: Solvejgs Lied; o. 
Gerneth: Weiser und Poet; d. Bungert: 
Nimm mich doch. Inoeputul la 8 ore săra.

BeSa comună.
Ședința dm 7 Octomvre a. c.

îndată după deschiderea ședinței pri- 
marul-substitut Iakobi împărtășesce repre- 
sentanței comunale, că are să facă o de- 
clarațiune cu privire la notița din „Kr. 
Ztg.“ Nr. 230 din 4 Octom. n. c. sub ti- 
tula: „Săchsische Beamtenpolitik“. Prima
rul spune, că Vinerea trecută s’au presen- 
tat la densul în ofioiu doi domni, anume 
redactorul dela „Kr. Ztg.“ Korodi și pre
dicatorul evangelic Scherg, cu rugarea, ca 
să le permită o scurtă privire în listele ale
gătorilor, ceea ce li-a refusat, deoreoe legea 
nu-1 obligă Ia aoâsta. Primarul crede, că 
— după părerea lui — a puroes oorect, 
declară, că nu a făeut’o din spirit de par
tidă, și rogă a ’i-se lua acestă declarațiă 
spre sciință. Representanța comunală a pri
mit aoestă împărtășire fără de nici un in
teres, ou o adâncă tăoere.

Urmâză ordinea fiilei:
1) Reuniunei pompierilor se votâză 

pentru procurarea de haine uniforme suma 
de 1700 fi. plătibill în 2 rate, și adecă în 
anul viitor 800 fi. și în 1897 restul de 
900 fi.

2) Conclusul de a se aduoe în cana
lul din strada castelului apă din Soheiu 
prin ulița nouă și prin ulița lăcătușilor, se 
modifică în sensul, ca țăvile să fiă puse nu
mai prin ulița gimnasticei și să între în 
canal la porta penitenciarului. Se mai de- 
oide, ca țevile să fiă de beton, și nu de lut. 
Pentru eseoutarea aoestei lucrări se mai 
votâză, pe lângă suma primitivă, încă 1720 
fi. Lucrările se dau antreprenorului Demeter 
Gărtner, care a lăsat 16'5°/0 din devis.

3) Administratorul spitalului „Petenț*, 
în urma cercetării disciplinare, se institue 
de nou în post, și cererea lui de pensio
nare nu mai are loc.

4) Servitorul primarului cere, pe lângă 
salarul de 440 fi, și cuincuenale, care nu 
i-se dau; comuna îi votâză însă salar după 
statutul cel nou, și anume 300 fi. salar, 
40 fi. bani de ouartir 3 cuinouenale â 25 
fi. și un adaus de 25 fi., cu totul 440 fi.

5) Magistratul cere la titlul 15 din 
budget un credit suplementar de 200 fi., 
cu care să se ajute la plătirea diurniștilor. 
Suma se voteză.

Cu acesta ședința se încheie și se va 
oontinua a 2-a (fi fi în oe^e următore. La 
ordinea fiilei bugetul pro 1895.

Coresp. „Gaz. Trans.“
BucurescI, 28 Sept. v. 1895.

Știm. D-le Redactor! După un timp 
îndelungat de di e irumose și plăcute de 
tomna, ne-am pomenit astă(fi cu o ploiă 
rece, care continuă și aouma. Cerul și-a re
vărsat apele sale peste câmpiile înțelenite 
de arșița sorelui. Agricultorii noștri se bu
cură de acâstă ploiă, de-drece acum pot 
să începă arăturile și sămănăturile de tomnă. 
In urma acestor ploi, de sigur, oă șî Du
nărea va cresce și astfel corăbiile vor pută 
ușor să circule pe apele sale, în folosul 

comerciului, care e acum în flore. Din strei- 
nătate sosesc, di de fii comande de cereale, 
așa înoât magazinele de prin porturi sunt 
bine asortate. Se speră într’un esport bun, 
căci cerealele române sunt mult căutate pe 
piețele străine.

♦
In tocmai după cum oerul e posomo

rit, așa și cerul politic e acoperit de nori, 
cari în curend vor produce o crisă minis
terială. De alaltăerl începând, fel de fel de 
sgomote circulă atât prin pressă, oât și prin 
cercurile poporațiunei capitalei. Ori unde 
te întorci nu aufil alt-ceva, decât vorbin- 
du-se despre crisă, despre retragerea juni
miștilor din oabinet etc. Basa aoestor faime 
este a-se căuta în consiliul de miniștri, ce 
s’a ținut alaltăerl la Sinaia sub președința 
Regelui. Despre deoursul aoestui consiliu 
se spun următorele, pe cari însă de-ocam- 
dată le înregistrez sub totă reserve: In 
consiliul de miniștri a luat cel dintâiu cu
vântul D l P. P. Carp, care a declarat, că 
în urma neajunsurilor, ce au a îndura ju
nimiștii din partea administrației, densul 
cere ca garanță pentru cviitorele alegeri: 
jumătate din prefecți, patru fotoliurl în mi
nister și candidați junimiști în 15 județe. 
Neprimindu-se aceste condițiunl de cătră 
d. Catargiu, toți miniștrii junimiști din oa
binet să-și fi dat dimisiunea. Vestea cea 
dintâiu despre acestă dimisiune se fiice, că 
a primit’o secretarul ministrului de domenii. 
In timpul de față se fao fel de fel de combi- 
națiunl, una mai fantastă ca oealaltă. Unii 
sunt chiar de părere, că se va forma un 
minister pur conservator, (adecă fără juni
miști) în care va întră și șeful partidului 
radical G. Panu. Combinația, cea mai aore- 
ditată pare a fi, că președintele Senatului, 
d. Cantacuzino va fi însărcinat cu formarea 
unui minister de transițiă, care va presida 
alegerile. Decisiunea se așteptă după în- 
târoerea Regelui dela manevre. Inoă câte
va dile, dâr și situația va trebui să fiă lim- 
pefiită înt’un fel seu într’altul, de-âreoe se 
apropiă alegerile generale parlamentare.

Despre procesul din Galați de-ocam- 
dată vă pot raporta numai, că el decurge 
atât în ședințe de fii, cât și în ședințe 
de nopte, deâre-oe pledoarile apărătorilo 
sunt așa, înoât pănă acum u ns’a făcut 
alt-ceva decât reohisitorul procurorului și 
pledoariile. Sa crede insă că în ourând sen
tința se va pronunța.

*
In vitrina fiiarului „L'Independence 

Roumaine* sunt espuse un număr forte mare 
de fotrgrafii luate după posițiunile dela 
Meledin din județul Buzău. In aoâsta loca
litate, proprietatea architeotului român Ște- 
fanescu Savini, s’au descoperit un număr 
de vre-o 14 isvâre cu diferite ape mine
rale. Aoeste ape *u fost esaminate de Dr. 
Babeș în laboratorul d-lui Dr. Bernard, și 
s’a constatat, oă sunt mult mai bogate în 
substanțe minerale și alcaline, decât; mnlte 
surse diu străiătate. O companiă streină 
din Paris și o alta din Londra sunt pe 
cale a cumpăra aoeste surse spre a fonda 
o stațiune balneară model. S’a oferit deja 
d-lui Ștefanesou-Savini 1 milion de franci 
pentru aceste surse, der densul a refusat, 
fiind decis a le esploata singur.

Câtră clerul șî poporul român din 
eparchia Caransebeșului.

(Circulară în causa nouelor reforme bisericescl.) 
(F i n e.)

Eră deoă biserioa nâstră nu ârtă că
sătoria creștinilor ortodoxi ou fețe eretice, 
cu atât mai puțin ârtă căsătoria oreștinilor 
cu Decreștinii.

Mai departe, creștinii noștri să se fe- 
rescă cât se pote și de căsătoriile acelea, 
ce se numeso în înțeles mai strâns căsă
torii mestecate, adecă, de căsătorii de 
acelea când unul dintre miri este de re- 
ligiunea ortodoxă, er câlaltă față este de 
altă religiune creștină.

Creștinii noștri să se ferâsoă de astfel de 
căsătorii, pentru-că ele de rând aduo în 
familie indiferentism religionar, ceea ce 
nu este alta, decât slăbirea în credință a 
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acelora, cari au încheiat căsătoria mixtă, 
precum și a fiilor lor. Urmarea a astfel de 
căsătorii mestecate de rend nu este alta, 
decât întrelăsarea și părăsirea datinilor, 
•oe au fost pănă aoi în oasa părintescă a 
aceluia, care a pășit la o astefel de că
sătorie.

Dâoă totuși împrejurările ar aduce 
cu sine ca să se închee o astfel de căsă
torie mestecată, atunci partea conjugală, 
care este de religiunea ortodoxă, să stă- 
ruâscă cu eeadinsul, oa oopii ce se nasc 
din căsătoria mestecată, să se boteze, să 
se orâscă și să se întărescă în religiunea 
■ndstră strămoșăsoă, pentru-că sfântul apos
tol Pavel în cartea sa cătră EfesenI po- 
runoesce acesta dicend: „Cresoeți-i (pe 
oopii) în învățătura și în îndreptarea Dom
nului “ și pentru-că numai așa partea con
jugală ortodoxă pote rămână și rămâne fiu 
adevărat 'al biserioei sale strămoșescl, și 
numai așa nu se desbină de densa, căci 
vă întreb eu pe voi iubiților fii sufle- 
tesol, cine se pbte socoti a fi membru al 
biserioei, dâoă densul nu ține învățăturile 
ei ? dâcă nu stăruesce a ține strâns acele 
lucruri, oe le prescrie sânta biserică, oe 
porunoeso sfinții părinți?

Deci, iubiților, și eu archiereul vos
tru vă îndemn pe voi ou cuvintele sfân
tului apostol Pavel adresate cătră creștinii 
din Efes: „Drept aceea flic acestea și măr
turisesc în Domnul, ca voi să nu mai um
blat! precum umblă si ceilalți păgâni, în 
deșărtăoiuuea minț’i lor. Fiind întunecați 
la minte, înstrăinați de vieța lui Dumnefleu, 
prin neounoscința care este în ei, pentru 
împetrirea inimei lor14.

La aceste cuvinte, mai adauge sân
tul apostol Pavel următdrele: „Nimenea 
să nu vă înșele pre voi cu cuvinte de
șerte, că pentru aoester. vine mânia lui 
Dumnefleu preste fii neaseultărei Deci să 
nu vă faceți împreună părtași acestora14.

De asemenea vă învăț eu Archiereul 
vostru și cu cuvintele sfântului apostol Pa
vel, ce le-a îndreptat oătră creștinii din 
Tesalonio cjicend: „Drept aceea fraților, 
«tați și țineți învățăturile, cari v’ațl învă
țat, ori prin cuvânt, ori prin epistola nos- 
tră. Eră însuși Domnul nostru Iisus Chris
tos, și Dumnedeu, și Tatăl nostru, care 
ne-a iubit, și ne-a dat mângăere veclnică, 
și nădejde bună prin har, să mângăe ini
mile vostre, și să vă întărâsoă în tot cu
vântul și lucrul bun14.

Țineți cu totă soumpătatea învățătu
rile și tradițiunile biserioei, nu vă abateți 
dela ele, și nici nu vă lăsațl să fiți cumva 
seduși dela acelea prin momeli, promisiuni, 
și altele ce vi-s’ar face din partea celor 
rău ougetătorl și rău voitori, căci soris este: 
flT6tă abaterea și neascultarea a primit 
drâptă răsplătire14.

Rămâneți statornici în credința stră- 
moșâscă, care în totdâuna a fost scutul și 
apărămentul cel mai puternic al nâmului 
nostru românesc, căci scris este : „Că fiiul 
omului va să vină întru mărirea părintelui 
său ou îngerii săi, și atunci va răsplăti 
■fiă-oăruiu după faptele lui*1.

In sfârșit, să nu uităm, iubiților, că 
Inoă rânduri de vremi și mai grele au tre
cut asupra nostră în cursul cel lung de 
vâeurl al esistenței nostre biserioescl na
ționale, - și de t6te ne-a mântuit Domnul! 
Mântuine-va El, să sperăm, și în viitor de 
tote nenorocirile amenințătăre, dâcă noi cu 
toții, cler și popor, ne vom afla la locul 
nostru și la înălțimea chiămării nosre, treji 
urmând esemplul cel frumos și admirabil 
al părinților noștri, cari la cașuri de pri
mejdii de vieță biserioescă națională, se 
lipiau încă și mai strâns de sânta biserică, 
și ascultând de învățăturile ei mântuitâre, 
cu însutite puteri se luptau pentru apărarea 
oredinții, a datinilor și obiceiurilor lor stră- 
.moșescl, ca acelor mai scumpe și sfinte 
odbre ale lor, pentru de a ni-le lăsa nouă 
de moștenire.

Având nădejde, că voi iubiților, veți 
asculta de cuvintele mele oele părintescl, 

„și împărtășindu-vă binecuvântarea mea ar- 
hierescă, încheiu cu cuvintele apostolului: 
.„Insu-șl Domnul păcei să vă dea pace pu-

rurea în tot chipul. Domnul fiă cu voi cu 
toți*.

Al vostru tuturor
Caransebeș, 12 Septemvre 1895.

De tot binele voitor,
Nicolae Popea,

episcop.

Nou abonament
la,

&AOTA TlâlSILWISI
Cu i Octomvre 1M)5 st. v.

■se deschide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fotei nostre.
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Abonamente la numerele cu
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
un an .............................................
sese luna .........

Pentru România și străinătate:
pe un an ................................. . 8 franci
pe șese lunî.............................. 4 „

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1*.

Sera de cunoștință.
Clușiu, 7 Octomvre 1895.

Porțile noului palat al universității 
din Clușiu se desohiseră în tomna aoâsta, 
să-și primâscă civii săi tineri iubitori de 
seiință.

Noi, studenții români, cari suntem aici 
în nnmăr frumos, cam opt-flecl de inși, 
privim cu un fel de mândriă la acest măreț 
edificiu, căci dor’ este opera unui Român, 
a inginerului Pompiliu Hossu,

ErI seră ne-am adunat și noi, Ro
mânii să serbăm după datina vechiă săra 
de cunoscință, în presența fruntașilor ro
mâni din Clușiu.

După 8 ore eram adunați cu toții în 
sala cea mare din „Stadler“. Locurile din 
fruntea mesei erau ocupate de protopopii 
Laslo și Roșesou, preoții Podobă și Rațiu, 
D-nii Dr. Ilea, Truța, Bâreș, Ant. Pop, er 
cu cântări de-ale nbstre ne delecta musica 
bătrânului lăutar Salamon.

După cât-va timp sosi și presidential 
serii, d-1 Iuliu Coroianu, oare fu întîmpinat 
cu urări însuflețite. După vorbirea de des
chidere, începu partea ofioiosă a serei.

Din stânga presidentului, dela d-1 A. 
Truța, se înoepură rând pe rând reooman- 
dațiunile, după care toți cei 80 de inși, 
câți erau de față ne-am ndioat în piciore 
și cu acompaniarea musicei am cântat trei 
strofe din „Deștâptă-te Române14.

Presidentul deschise seria toastelor, 
vorbind pe rând d-nii: Truța, Oct. Popescu, 
Emiliu Dan stud. în drept, protopopul 
Laslo, capelanul Rațiu, Harșa. Moldovan, 
stud. în drept, oiteză ouvintele Mântuitoru
lui Isus: „Ce folos va fi omului de va do
bândi lumea totă și sufletul șl’l va pierde14, 
cari cuvinte la noi Românii se potriveso 
de minune : ce folos va fi Românilor de 
vor dobândi lumea t.6tă și naționalitatea 
șl-o vor pierde; căci profeția strămoșilor 
noștri de odinioriă, că „sbrtea va părăsi pe 
Români oând îșl vor uita de limba stră- 
moșâsoâ14 , atârnă și de-asupra capulu 
nostru.

Au roBtit frumdse toaste încă d-nii 
Dr. Ilea și protop. Roșesou, dând povețe 
junimei.

Au urmat solurile: fiă-care tînăr tre
bui adecă să deolameze ori să oânte ceva 
solo. A declamat frumos Em. Dan stud. în 
drept, au cântat frumos I. Iepure stud, filos., 
S. Suciu stud, med., L. Pandrea stud, drept. 
Mult ne-a delectat cu deosebire hora cân
tată de d-1 Bereș. In fine Al. Bogdan, stud. 

în drept, a deolamat anecdota comică „Ci- 
ne-i Nuhăm14, de T. Speranță, făcând mare 
haz cu povestea linguriței de argint, ce a 
furat’o dela un jidan bogat forte, din 
Krakovia.

In fine presidentul Coroianu, mulțumi 
tinerimei universitare pentru iubirea, ce-o 
păstrâză față de bărbații vrednici ai po
porului nostru și ou acâstă închise partea 
așa flisă ofioiosă a petrecerei. Când am pă
răsit cu toții sala era deja 1 oră după mieflul 
nopții.

Aleco.

Apel.
O parte considerabilă a poporului 

român din orașul istoric și plin de remi
niscențe Alba-Iulia a rămas la anul 1700 
fără biserică, fără păstori sufletescl. După 
înoordărl și sacrificii aduse de strămoșii 
noștri, la anul 1795, în 1/13 Octomvre s’a 
terminat- edificiul bisericii din Alba-Iulia 
(Maierl) și s’a sfințit looaș al lui Dumnefleu.

In curând să împlinesc 100 de ani 
de atunol.

Edifioiul bisericii s’a conservat și în
grijit — poporul s’a înmulțit și întărit în 
oredința sa — dâr biserioa și acum e fără 
sprijin, fără ajutor, căci îi lipsesce școla 
și lipsesc mijloce pentru de a-o susține. 
Cutropițî de tote părțile, amenințată fiind 
biserioa și legea nostră, comitetul paro- 
ohial orede a fi ouviinoios, oa se sărbeze 
iubileul de 100 de ani dela edificarea bise
ricii, prin îutemeiarea unui fond școlar, 
din care să se asigureze salarul unui învă
țător român, rămânând edificarea școlei în 
sarcina comunei biserioescl.

Statul in anul acesta a înființat aici o 
șcdlă cu limba de propunere maghiară, orașul 
a ridicat un ^Kișdedov^ tocmai pe piața 
lui Traian, în preajma bisericii, — astfel 
pruncii noștri sunt amenințați de tote păr
țile, âr școla română din oraș, având un 
contingent prea mare de prunci, nu pote 
primi pe ai noștri, pa lângă totă bunăvo
ința și iubirea ce o are față de noi.

Apelăm deci la tot Românul cu bun 
simț să ne vină în ajutor pentru întemeia- 
rea unui fond școlar, din oare să putem 
asigura esistența învățătorului în Alba-Iu
lia (Maierl). Sumele inourse prin colecte 
rugăm a-le trimite, pănă la 31 Noemvre a. 
c. la mâna președintelui comitetului paro
chial, Florian Busan, paroch în Alba-Iulia. 
Sumele intrate să vor cuita pe cale Ziaris
tică. Alba-Iulia, în 5 Ootomvre 1895. 
In numele oomitetului parochial.

Florian Rusan.

Sciri telegraf? ;e.
Viena, 8 Octomvre. Partida stângă 

germană unită decise, în conferența 
sa de erl, a lupta pentru susținerea 
și întărirea poporului german și pen
tru marile principii ale progresului 
și ale libertății. Partida își va în
tocmi ținuta sa față cu noul gu
vern conform faptelor acestuia.

Viena, 8 Octomvre. Profesorul 
Sehroetter a fost chemat la archidu- 
cele Francisc Ferdinand în Lussinpiccolo.

Lemberg, 8 Octomvre. Noul mi- 
nistru-președinte austriac, contele 
Badeni, a primit numerose deputa- 
țiuni. Mai ales deputațiunea jidană 
a fost forte emoționată de cuvintele 
lui Badeni, că densul cât timp a 
fost guvernor a lucrat fbrte mult 
contra antisemitismului, care în alte 
țerî ale Austriei infecteză și înve- 
nineză aerul și produce mult rău (? ?) 
Crede, că și noul guvernor va pro
ceda tot astfel.

Constantinopol, 8 Octomvre. Mulți 
dintre Armenii deținuți fără de vină 
au fost astăcpL liberați. Toți ridică 
plângeri asupra maltratărilor, ce au 
avut să sufere în închisori.*

BucurescT, 7 Octomvre. O tele
gramă a „Timpului11 comunică, că 
tribunalul din Galați a pronunțat 
ac|I, la ora 12, următorea hotărîre: 

Sunt condamnați: Brenning, pentru 
cerere și luare de bani în numele 
funcționarilor publici, la un an în- 
chisbre corecțională și 1000 de lei 
amendă; Șapira, pentru același de
lict, la șbse luni închisdre corecțio
nală și 1000 de lei amendă; Robescu, 
tot pentru același delict, la trei luni 
închisbre corecțională și 200 de lei 
amendă; Ressu, pentru luare de mită, 
la ș6se luni închisdre corecțională 
și 200 de lei amendă. — Brenning 
a fost achitat de celelalte acusațiunl’. 
S’au respins daunele civile cerute de 
Georgi dela Șapira. Toți inculpații 
au fost condamnați solidar la plata 
cheltuelilor de procedură în sumă 
de 400 lei.

Cătră d-nii institutori și învețătorî I
Am onore a aduce la cunoscință d-v., 

că am publicat un curs de Aritmetică și 
Geomeriă pentru clasele primare.

Acest curs se compune din 4 oărțl 
de Aritmetică, câte una de fiă-care clasă, 
cu Povețuitorul, și care sunt aprobate de 
on. minister român al instrucțiunei publice 
la conoursul cărților didactice din anul 
curent.

Cursul acesta de Aritmetioă s’a espe- 
rimentat la șcbla de aplicația de pe lângă 
școla normală de institutori din BuourescI, 
unde sub-semnatul l?-a pus în praotică prin 
d-nii institutori.

Prin metoda ușoră, ce am întrebuin
țat’? la întocmirea lor, sunt sigur, că d-nii 
institutori și învățători, cari vor binevoi 
a-le introduce în clasele d-lor, vor râmând 
pe deplin mulțămițl, căci vor ajunge la 
un bun resultat.

Cât privesce formatul cărților, hârtia, 
tiparul, cartonul și prețul lor, d-1 librar- 
editor Leon Alcalay (BucurescI) a îngrijit 
a-le face sâ corespundă întoomai cu cerin
țele onor, ministeriu, astfel, oă partea I, 
pentru clasa I costă 60 bani, clasa II 0.40, 
clasa III 0,50, clasa IV împreună cu Geome
tria 0.50, dr Povâtuitorul necesar pentru 
tote clasele 0.50 bani.

Pentru orl-ce comande vâ puteți 
adresa d-lui editor direct, sâu puteți face 
cererea prin d-nii librari din orașul d-v.

Primiți, vS rog, asigurarea deosebitei 
mele considerațiunl.

V. Gr. Borgovanu,
prof, de pedagogiă la școla normala de 
institutori și dir. al șc. de aplicația de 

pe lângă acea școiă.

Literatură.
In Institutul de editură Balian și • 

Ignat Samitca din Craiova a apărut o fru- 
mosă colecțiune de poesii, întitulată: Din 
anii tineri, de Virgiliu N. Cisman. Prețul 
1 leu 50 b.

DIVERSE.
Influința despădurire!. După cum 

flioe „Revue Scieutifique14, se atribue in 
genere o mare influență disparițiunei pă
durilor asupra constituției climei, regimu
lui isvorelor, și prin urmare atitudinei cul
turale a terenurilor. D. Bouquet dela Hrye 
se întrâbă, dâcă nu este aci o exsgerațiă 
reală, căci nu se cunbsce înoă decă pre
sența pădurilor măresce oantitatea ploilor 
și regularitatea lor. De asemenea, este ore 
din causa frequenței ploilor, că unele re
giuni ale Franoiei sunt bine împădurite, 
seu din causă că fiind împădurite ploile 
sunt frequente? Totul faoe a-se crede, că 
fenomenele meteorologice, oarl determină 
condensațiunea apelor atmosferioe, se petreo 
la ÎDălțimI destul de superibre în raport 
cu masivele împădurite. Configurațiunei so
lului și direcțiunei generale a ourenților, 
mai mult decât vegetațiunei, trebue atri
buită frtquența ploilor. LooalitățI ca Bre- 
tania, Normandia, cari primesc direct cu- 
rențiidesud-vestși vestsunt ploibse; munții 
pe oostele cărora curenții aerianl se ridică 
și se răcesc, primesc mari cantități de ploi; 
câmpiile pe cari curenții se încălzesc și se 
dilată sunt în genere uscate. In definitiv 
reîmpădurirea pâte, fără îndoială, sâ aten- 
nueze evaporația solului și sâ mențină ore- 
care frescheță, der acest efect ou totul lo
cal nu pare a avb o influență mult apre
ciabilă asupra climei unei looalitățl.

Proprietar: Osv Aurei
ReMor responsallil: Gregoriu SSaior.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 7 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 121.80
Renta de oordne ung. 4% • • • 99.40
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2% . 124.—
Impr. căii. fer. ung. în argint 4t/2°/0 101.—
Oblig. căii. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4% . . . 98.15
Bonuri rurale oroate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 160.
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 145.50 
Benta de hârtie austr..................... 100 65
Benta de argint austr........................101.05
Benta de aur austr................................. 121.50
LosurI din 1860 .......................... 153.—
Aoții de ale Băncei austro-ungară. 1070.—
Aoții de-ale Băncei ung. de credit. 487.25
Aoții de-ale Băncei austr. de credit. 405.30
NapoleondorI.................................. 9.54
Mărci imperiale germane . . . 58.85
London vista....................................120.30
Paris vista ................................... 47,60
Bente de corone austr. 4%. . . 101.21
Note italiene.................................. 45.25

Cursul pieței Orațovr.
Din 7 Octomvre 1895.

Bancnote rom. Camp. 9.49 Vend. 9.52
Argint român. Cump. 9.44 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Camp. 9.50 Vend. 9.53
Galbeni Cnmp. 5.62 Vend.
Ruble rusescl Cump. 128.— Vend.
Lire turoesoi Cump. 58.60 Vend. —. —
Mărci germane Cump. 10.75 Vend. —.—
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Nrul 6289-1895.

PUBLICAȚIUNE,
referitore la Lsiiniarea glotelor.

In puterea art. de lege XXXVII 
din 1893 se deobliga toți glotiștii, 
cari au servit activ seu ca rezer
viști de reîntregire la armata per
manentă, la marina, la honvezi, și 
în fine la gendarmerie, — mai de
parte toți acei glotiști, cari nu au 
fost în serviciu activ militar și în 
reserva de reîntregire, cari însă sunt 
provefiuțl cu certificate (de colore 
roșie) pentru glote, ca în 29, 30, 
31 Octomvre a. c. în casa statului 
se se Insinueze la 8 ore dimineța 
seu personalminte seu scripturistice. 
In 29 Octomvre a. c. au de a-se 
însinua anii 1853—1855 inclusive. 
In 30 Octomvre a. c. au de a se în
sinua anii 1856—1858 inclusive. In 
31 Octomvre a. c. au de a-se însi
nua anii 1859—1866 inclusive.

Pentru Insinuarea scripturisti- 
că servesc bilete de insinuare, 
cari se pot căpăta gratuit dela 
subscrisul capitanat, dela care tot 
de-odată se pot cere informațiuni 
asupra tractărei acestor bilete.

La insinuarea scripturistică sunt 
îndreptățiți următorii glotași:

a) Aspiranți de oficeii (funcțio
nari militari) de glote ;

b) Preoți, candidați și elevi de 
preoție, intrucât aceștia sunt supuși 
glotelor;

c) Personalul plasat în institute 
dela miliția permanentă său honvefii, 
care este obligat de ase însinua;

d) Funcționarii administrativi și 
de stat, servitorii dela autorități ad
ministrative și de stat, păzitori de 
carcere etc, dăcă prin modul de 
ocupațiune sunt reținuți de a-se In
sinua personalminte;

e) Personalul comisariatelor fi
nanciare și autorităților forestierale; 
toți acei cari servesc la căile ferate, 
la societăți pentru navigațiune cu 
vapor; la oficiile de postă și tele
graf și la institute publice de cornu- 
nicațiune și în frabricele și stabili
mentele, aparținetăre acestor insti
tute publice de comunicațiune;

f) Acei aflători în serviciul va- 
părelor de mare și

g) Acei contractualminte anga
jați la flotele c. și reg. de resbel și 
la anteprenoratele pentru navigațiu- 
nea pe mare, în cas când astfel de 
individ! se află pe mare;

h) Funcționari și lucrători dela 
minele de cărbuni;

i) Acei, cari din punctul de ve 
dere al interesului de serviciu sunt 
temporaneu eliberați de serviciul de 
glote;

k) Acei, cari în fiiua <1® insinu
are, în urma afacerilor familiare, seu 
private, documentate în mod corăs- 
punfietor, — nu se pdte presenta 
personalminte;

l) Bolnavii, decă prin boia lor 
sunt absținuțl de a-se presenta în 
persona;

m) Acei deținuți în carcere pre
cum și acei deținuți puși inse con- 
diționalminte pe picior liber. Insi
nuările scripturistice au de a-se face 
în ast-fel de cașuri de cătră șeful 
acelui loc, sub a cărui controlă se 
află respectiva carcera, respective 
cătră șeful acelei carcere, din care 
respectivul deținut s’a pus condițio- 
nalminte pe picior liber;

n) Acei, cari domiciliază în Bos
nia și Herțegovina, pe teritorul Lim, 
seu în țeră esternă, în cas când lo
cul de Insinuare nu zace în locul 
de domiciliu seu în împrejurimea 
sa; și în fine

o) acei,' cari domiciliază în Ti
rol și Vorarlberg.

In cașurile sub b, f, g, k, I, m 
și o, se păte esopera insinuarea ver- 
balminte seu scripturistice prin ru
deniile seu plenipotentați respecti
vului ; pe când în cașul sub C, d, 
e, h și i prin șeful autorităților, ofi
ciilor și institutelor.

La insinuarea personală are de 
a-se reproduce ultimul document mi
litar (certificatul asupra serviciului 
militar finalminte prestat (Abschied), 
certificatul de eliberare etc.); însi- 
nuărei scripturistice însă are să se 
aclude acest document.

Acei aparținători statului-aus- 
triac, cari de față domiciliază aci, 
sunt. asemenea supuși prescriptelor 
sus amintite.

Intrelăsarea nemotivată a însi- 
nuărei se pedepsesce cu 2—100 fl. 
seu cu închisăre corăspunfietdre.

Brașov, 24 Septemvre 1895.
792,2-3 Căpitănatul orășenesc.

Anunciuri 

(inserț”-ti! și reclame) 
Suntu a se adresa subscrise, 

administratiuna. In cașul pu- 
biicării unui anunciu mai mulft 
de odată se face scădăment, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-oră.
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Arendare prin licîtațiune.

Epitropia Bisericii St. Nicolae 
din Brașov-Scfieiu va aressda 
de holde ale Bisericii pe termin, 
păaaă Ia comassare.

Licitațiunea verbală se va țină
Duminecă în I (13) Oct. st. n. la 10 
ore a. m. la Biserica Sf. Nicolae 
din Scheiu.

Brașov, 15 Sept. 1895.
EPITROPIA PAROCHIALĂ a Bisericei 

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

Sterie Stinghe,
1—3. epitrop-cassar.

S Grăbiți-ve fg
cu cumpei’area de tosuri a

LOTERIEI de CLASA UNG.
d. e b ani,

de ore-ce tragerea losurilor clasa ® va O

la 16 Octomvre 1895.

se
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ambele clase fl. 40
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Sosirea si Blocarea imurilor în Brasov.

Avis
Prăvălianouădin drejpla 

dîn casele parochiale ro- 
fiaiâne5 ce se clădesc înTergul Grâului 
No. 5, este pe 6 ani de închi
riat.

Doritorii, informându-se despre 
tote condițiunile la subscrișii, pot 
înainta oferte sigilate pănă la 10 (22) 
Octombre a C. ^subscrisei Epitropii.

Asemenea se anunță, că se vor 
vinde Duminecă în 8 (20) Octombre 
a. c., la 10 ore a. m., din mână liberă 
diferite sobe, sparherde, grădelede fer, 
jaluziî de ferestre rămase de la casele 
parochiale; acestea se află în un 
magazin în curtea scălelor române 
de fetițe din Grrăver.

Brașov, 25 Sept. 1895.
Epitropia rom. gr or. parochială

Niculae Flustureanu. 
797,1-3 George M. Zanescu.

WF Numere singuratice 
din „ Gazeta Transilvaniei “ 
â 5 cr. se potii cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

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

Tr. accelerat: — ore — m. dimineța. 
Trenul de persdne: 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. după am.
Trenul mixt: 5 dre 20 m. după amecjl. 
Trenul de persone : 9 dre 8 minute sera. 
Trenul accel.: — ore — minute sâra.
3. Dela Zernesci la Brașov: (Gara Bartolomeiu.) 

Trenul mixt: 7 ore 36 min. dimineța. 
Trenul mixt: 1 dră 29 min. după am. 
Trenul mixt: 0 dre — min. sera.

4. Dela Ch.-Oșorheiu la Brașov.

Trenul de pers. : 8 dre 15 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. sera. 
Tr. accelerat: — dre — min. sera.

2. Dela Brașov la Bucuresci:

Trenul de pers.: 3 dre 55 min. dimim, 
Tr. accelerat; — dre — in. dimin.
Trenul mixt: 11 ore înainte de amecjl, 
Trenul aocel.: 2 dre 19 min. după am.
3. Dela Brașov la Zernesci. (Gara Bartolomeiu.)) 

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

Trenul mixt: 0 dre — min. sera.
4. Dela Brașov la Ch.-Oșorheiu.

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

5. Dela Brașov la Sinaia*)
Trenul de persdne 6 dre 40 min.sera»

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

-vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potu face și reînoî 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-sărei 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 se li-se facă după stilul nou.

Âdmmstraț. „ta. Trans.,L
Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


