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Grațiarea și gazetele unguresc!.
Brașov, 9 Septemvre v. 1895

întâmplarea cea mai însemnată 
pentru noi din septemâna acesta, 
este grațiarea și liberarea din închi- 
sbre a condamnaților în procesul 
Memorandului, despre care vorbise 
ministru-președinte Banffy înaintea 
alegătorilor săi din Șimleu.

Pe când foile ungurescî se dis
putau între ele, decă vor fi grațiați 
toți cei osândiți la Clușiu, ori nu
mai unii dintre ei, veni de-odată 
scisea, că în urma actului de gra- 
țiare prea înalt, ce a sosit la guver
nul din Peșta, ministrul unguresc de 
justițiă a dat poruncă prin telegraf, 
ca să fîă puși în libertate toți cei 
fiece întemnițați politici osândiți din 
causa Memorandului și cari se mai 
aflau în închisorile dela Seghedin 
și Vaț.

In aceeași fii, Luni după amefii 
au tost toți liberați, și vestea îmbu- 
curătbre s’a lățit pretutindeni cu iu- 
țâla fulgerului.

S’a vorbit mai de mult de-o 
apropiată grațiare. Mai întâiu scri
seseră foile ungurescî, că cu prilejul 
serbărilor pentru mileniu vor trebui, 
după totă cuviința, se fiă grațiați 
toți condamnații politici. După aceea 
se aufiise, că archiereii noștri, în 
frunte cu Metropolitul Mihalyi, s’ar 
fi decis a face un pas pentru mij
locirea grațiărei. Se mai făceau și 
alte proiecte și combinațiunl de tot 
feliul în direcțiunea acesta.

Der, în loc case se împlinâscă 
dorințele amintite, sbrtea întemința- 
ților se înăspri, fiind din Aprilie 
anul curent încăce supuși unei trac- 
tări mai severe și mai apăsătâie, 
decât mai înainte.

In asemeni împrejurări, soirea 
despre grațiare, sosită așa de grab
nic după vorbirea ministrului Bânffy 
la Șimleu, a surprins în mod estra- 
ordinar publicul, der mai ales pe 
înși și întemnițați?

întâmplarea acâsta a făcut, ca 

foile ungurescî tdtă septemâna se 
vorbescă de grațiare și de urmările 
ei. Se înțelege, că Ungurii, cu fbrte 
puțină deosebire, înfățișeza lucrul 
astfel, că guvernul a făcut pasul cel 
dintâiu la Corbnă pentru grațiare, 
și că prin urmare acâsta este a-se 
mulțămi stăpânirei maghiare, care 
scie se pedepsescă pe cei ce „pe- 
cătuesc“ în contra unității statului, 
dâr se simte destul de tare de a-i 
ierta, când vede semne de îndrep
tare. Și astfel de semne ved mai 
ales foile guvernamentale prin oche
larii lui Banffy în împrejurarea, că 
acum poporul s’a mai „liniștit4* și 
„agitațiunile11 au încetat.

*) Kadiu se numesce judecătorul la Turci.

Grațiarea, fiic foile ungurescî, 
a propus’o guvernul în așteptarea, 
că cei liberați din închisbre vor păși 
de aci încolo pe altă cărare, înce
tând de a mai „agita contra legilor 
și a constituției unguresc!".

Așa deră, după gazetele ungu- 
resci, guvernul a propus se li-se ierte 
pedepsa <ce-o mai aveau s’o sufere 
osândiții pentru Memorand, de bre-ce 
sperâză, că Românii vor ceda, cu 
alte cuvinte, că vor înceta de-a mai 
pretinde drepturile lor, cum au fă- 
cut’o în Memorand, și mai spereză, 
că prin purtarea îngăduitbre față cu 
condamnații se va îmblânfii popo
rul și mai mult și se va supune cu 
inimă mai ușbră la tbte dictatele 
stăpânirei ungurescî.

Firesce, că în fața acestor ten- 
dențiose tălmăciri a faptului grațiă
rei, noi n’am putut decât se spunem 
adevărul cum este: Li-s’a făcut o 
mare nedreptate celor ce au mers 
cu Memorandul la tron, și acestei 
nedreptăți i-s’a pus acum capăt de 
cătră Majestatea Sa. Acâsta e totul.

Nimic nu s’a schimbat nici în 
starea nbstră asuprită, nici în pur
tarea stăpânirei și a Ungurilor dela 
putere. Guvernul, ce-i drept, s’a ară
tat îngăduitor în afacerea din între
bare, der nu treoue se uităm, că drep
tul de-a grația este un drept nu

mai al Coronei și este neaternător 
de patimile luptelor fiilnice politice.

Având în vedere acestea, „Ga
zeta Transilvaniei “ a salutat cu viua 
bucuriă liberarea condamnaților în 
procesul Memorandului, dăr a adaus, 
că bucuria năstră și a întemnițați- 
lor nu ne pbte face se uităm, că 
starea de față a poporului român 
nu este afil cu mult mai bună, decât 
atunci, când mila împărătâscă a 
scăpat pe Român de iobăgia legată 
de gliă și i-a dat voiă să se mute 
dela un domn la altul.

Foia guvernamentală „Ko- 
lozsvâr" răstălmăcind — cum se pote 
vede mai jos — cele ce am scris 
noi, ne impută, că de ce am fiis noi, 
că acum d-nii Rațiu, Lucaciu și soți 
sunt liberi pentru persbna lor, der 
Românul nu este încă liber. Ne mai 
ia în nume de rău, „Kolozsvâr", sus- 
țiind, că am dori se împiedecăm 
apropierea amicală între Români și 
Maghiari.

StațI pe loc jupânilor șoviniștl! 
Dor nu veți crede, că prin aceea, 
că s’a curmat suferința celor osân
diți în procesul Memorandului, s’a 
săvârșit o apropiere amicabilă între 
Maghiari și Români. Pană la acesta 
apropiere mai este încă un drum 
lung și încă cu totul nebătut. Nu 
cum-va cei din Clușiu au în adevăr 
de gând se s’apropiă? Decă ar fi 
așa, — și ar fi lucru fbrte îmbucu
rător se fiă așa — n’au decât s’o 
dovedâscă prin/apfe, er nu prin laude 
și vorbe gole.

De va scrie „Gazeta Transilva- 
niei“ apoi, că rău fac Maghiarii, că 
se întorc de pe cărarea prăpăstiosă 
a politicei lor dușmană Românilor, 
atunci să vie „Kolozsvâr" și se scrie, 
că „Gazeta" vre se împedece apro
pierea amicală între Maghiari și 
Români, și că s’ar teme de ea.

Pănă atunci s’o scie însă „Ko- 
lozsvai" cu toți soții lui, că de-o 
apropiere sinceră și adevărată nu 
ne-am temut și nu ne vom teme 
nici-odată. Ne temem numai de vi

cleșugul și fățărnicia șovinismului 
unguresc, care îmbrăcând haina „îm
păciuire?1, vre să amăgăscă poporul 
și să 1 facă se credă, că din lup ce 
a fost, s’a făcut miel blând.

Der poporul nostru e afil deș
tept. El scie fbrte bine cui și ce are 
să-i mulțămăscă, și de aceea pbte fi 
sigură fbia clușiană, că tbte maes- 
triile maghiare nu vor fi în stare 
să-l mai îmbete cu apă rece.

Poporul român din Transilvania 
și Ungaria nu mai vrea să trăăscă 
din îndurarea altora. El pretinde 
drepturi și nu se mai pbte mulțămi 
cu fărmiturile, ce ’i le aruncă stă
pânii fiilei ca de milă dela masa lor 
bogată !

Este dâră la rândul Maghiari
lor se dovedescă, că de aci încolo 
voiesc în adevăr apropiarea și îm
păciuirea cu Românii nedreptățiți 
de secuii.

Grațîații la ministrul Banffy.
Condamnații în procesul Memo

randului, du pă-ce au fost liberați din 
închisorile din Seghedin și Vaț, s’au 
întrunit cu toții la Budapesta, case 
se sfătuescă în ce mod se esprime 
mulțămita pentru grațiare. La alt 
loc al foiei nostre dăm cuprinsul 
telegramei părintelui Lucaciu și a 
biroului oficios unguresc din Buda
pesta asupra resultatului acestei 
sfătuirl. La locul acesta amintim, 
că foile unguresc! din Budapesta, 
ce le-am primit afil, publică tbte un 
comunicat, care, pe cum fiic ele, 
l’au dat spre publicare înșiși grațiații 
și care redă întocmai cuprinsul te
legramei biroului oficios din Bu
dapesta.

Față de acest comunicat vBu- 
dapesti Hirlapu de afil fiice urmă- 
tbrele:

Comunicatul acesta a vădut lumina 
în forma stabilită de ei (grațîații) și ceti
torul atent va observa cu bucuriă, că robii, 
cari si-au recâștigat libertatea, au încun- 
jurat de-a posa, ba s’au îngrijit, oa în es-

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Kadiul*)  tras pe sforă.
O istorisire turcescă de R. Lindau,

Sărmana Aișa era compătimită de cătră 
prietinele și cunoscutele ei. Era o fată 
bună, blândă și înțelâptă, der urîtă și rău 
crescută. Avea un păr frumos, care însă 
nu era de ajuns. Ea sărmana trecuse peste 
anii de măritat, fără ca să-și găsâscă băr
bat. De cu vreme se împăca cu gândul să 
rămână fată mare și să se îngrijâscă numai 
de bătrânul ei tată, măsarul Mehemed 
Aglia. Acesta din parte-i nu mai băga de 
loc în semă uriciunea fetei sale și vedea 
în ea numai pe credinciosa și buna sa fiică, 
la care ținea din totă inima.

Mica gospodăriă, de care avea să se 
îngrijescă Aișa, nu-i da mult de lucru; 
der ea scia, cum să-și petrecă vremea, căci 
avea multe prietine și era bine primită în 
tbte haremurile, pe cari le cerceta. Mai 

des mergea ea la Saffieh, frumosa fiică a 
bogatului aurar Lebib Effendi, care era 
preamărită în haremuri ca cea mai frumosă 
și cea mai drăgălașă fată din tot orașul. 
Saffieh se alipise în mare prietiniă de Aișa 
și o iubia forte tare, ceea ce se putea ceti 
în ochii ei.

Intr’o di, pe când Aișa cercetă eră-șl 
pe amica ei, îi dise acâsta, după-ce se sa
lutară și se aședară pe divan:

— Ce-țl lipsesce, dragă Aișo ? Ești 
atât de turburată.

— Sunt fbrte nefericită.
— Ei, ce-țl lipsesce? Vorbesce! Pbte 

îți voiu ajuta.
— Tu nu poți să-mi ajuți.
— Tot una. .Voesc să sciu, ce te face 

de ești tristă.
Aișa îi povesti o istoriă lungă, din 

care Saffieh înțelese atâta, că bătrânul 
Mehmed Agha a fost înșelat de Kadiu cu 
trei sute de funțl, într’un proces, în care 
ceruse dreptate.

— Ce va fi de noi ? încheia Aișa 
tristă ei povestire. Tatăl meu e prea bă

trân, pentru ca să pună la loc paguba, ce 
a suferit’o, și mie nu-mi rămâne alt-ceva, 
decât să mă bag slujnică.

— Nu vei sluji la omeni străini, pănă 
când voiu trăi eu. Dâcă lucrurile vor 
ajunge așa de rău, atunci te vei muta în 
haremul meu, unde vei fi cinstită ca o 
mamă. Așa deră lasă grijile la o parte. 
Aide să chibzuim împreună, cum să aju
tăm pe tatăl tău să-și capete banii și să-l 
putem pedepsi pe Kadiul pentru fapta sa 
nelegiuită.

După asta amândouă prietinele avură 
o convorbire de mai multe câsuri și cătră 
sără, după-ce Aișa veni acasă, se înțelese 
multă vreme cu tatăl ei, care dise în 
sfirșit:

— Planul tău îmi pare tare minunat 
și e cu dreptate. Allah să-ți dea binecuvân
tarea ! înțeleg ce aștepți tu dela mine, voiu 
face întocmai.

In diminâța următore se duse Aișa pe 
la Saffieh și împreună merseră la baiă. De 
aici se duseră de-a dreptul la Kadiu, care 
le primi îndată. Aișa rămase în sală lângă 
ușă, locul ce i-se cuvenea ca slujnică, pe 

când Saffieh se apropia de judecător și, 
după ce-1 salută cu respect, începu să vor- 
beseă cu el în șopte, după cum e obiceiul 
când o femeiă său o fată vorbesce într’o 
afacere de familiă, care trebue ținută în 
taină și reclamă ocrotirea Kadiului.

— Kadi Effendi, începu ea, trebue să 
ridic pâră înpotriva tatălui meu... De cinci 
ani de dile ar fi trebuit să-mi caute un 
bărbat; der nu numai, că n’afăcut acesta, 
și ast-fel a călcat legile sfinte, ba încă a 
respins pe pețitori sub pretexte rușinătore 
pentru mine. Dâcă ar fi făcut acâsta din 
dragoste față de mine, sâu din grija pen
tru bunăstarea mea, atunci ași fi purtat 
nenorocirea de-a fi osândită la singurătate, 
dâr starea mea s’a făcut de nesuferit, de 
când am început să cunosc, că tatăl meu 
o face acâsta din pricină, că e rău la inimă. 
Mama mea a murit de mulțl ani, și de 
atunci am dus eu căsnicia, de ore-ce tatăl 
meu e om sărac. Acum câte-va dile îmi 
fiise, că din causa unui proces perdut, nu 
mai are nici o avere. „Mă dore și'de tine", 
îmi adause el, „căci nu mai pot să mă 
gândesc la aceea, ca să te mărit. Ce să 
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presiunile lor să se acomodeze la concep
tul oorect. C'un cuvânt, ei nu demoustrâză, 
ci împlineso o datoriă de dmenî cinstiți. 
Aoâsta în tote direcțiunile e acomodată, oa 
sc*  facă bună impresiune și nime se nu se afle 
in acâstă țâră, care să nu se bucure de li
berarea lor.

fac eu, om bătrân și sărac, fără ajutorul 
tău? Ași trebui să trăesc din cerșitoriă. 
Acesta nu o vrâu — căci ași peri în mi- 
seriă. Aoâsta o vei împedeca tu, ca fiica 
bună a mea“.... Acum te întreb pe D-ta,
Kadi Effendi, e asta lucru cu dreptate? 
N’ar fi mai bine, atât pentru mine, cât și 
pentru tatăl meu, ca el să șl caute un gi
nere bogat, în casa căruia să-și potă pe
trece în liniște restul dilelor sale ? — Dâr 
el prețuesee mai mult ca orl-ce neatârnarea 
și comoditatea sa, și acestora trebue eu 
să le jerfesc fericirea mea. Acâsta e ne
drept, e în potriva legei și te rog să mă 
ocrotescl de acestă nenorocire.

Kadiul ascultase cu fața seriosă și cu 
brațele încrucișate pe Saffieh, fără ca să o 
privescă în față. Acum aruncă o căutătură 
pe furiș asupra ei și flis® •'

— Cum te chiamă?
— Aișa Hanum.
— Și pe tatăl tău?
— Mehmed Aga, măsarul.
Kadiul nu putu ascunde o ușoră miș

care, se reculese însă și 4ise :

Vorbind despre audienta, ce au 
avut’o d-nii Lucaciu și Coroianu la 
ministrul președinte Banffy, „Buda- 
pești Hirlap*  scrie următbrele:

„Gând prin Dionisiu JPăzmândy au 
soiut (grațiații), oă br. Desideriu Banffy 
plâcă deja a<jt (19 Sept.) la Clușiu, ca să 
întâmpine pe regele, au hotărît, să urmeze 
sfatul lui Pâzmândy și să se ducă la br. 
Banffy. Pe la 3 ore d. a. au decis aoâsta 
și Pâzmândy a pus la oale luorurile așa, 
că ministrul-președinte a fost gata să-i pri- 
mâscă. Grațiații au trimis în deputațiă pe 
Dr. Lucaciu și advocatul Coroianu.

La o ore d. a. br. Banffy a primit 
deputăția. Lucaciu s’a presentat în reve
rendă, Coroianu în frao. Dionisiu Pâzmândy 
a dondus deputăția în sala de primire a 
ministrului-președinte și i-a presentat iui 
br. Banffy, apoi s’a retras taoticos.

Br. Banffy a salutat pe cei doi agi
tatori prin strîngere de mână, la ceea-oe 
Lucaciu a rostit cătră ministrul-președinte 
o scurtă vorbire, în care a dis, că după-ce 
li-a venit la cunoscință, că ministrul-pre
ședinte plâcă deja astă-sâră dela Budapesta 
înaintea regelui, âr lor li-ar plăoe, ca la 
tot oașul să se asigure, ca mulțămita ior 
să ajungă la timp înaintea regelui, rogă pe 
ministrul-președinte atât în numele lor, 
cât și al soților, că și pănă atunol, când 
adresa de mulțămită subscrisă de toll 
grațiații va ajunge pe cale constituțională 
înaintea regelui: să binevoâscă (Banffy) a 
împărtăși cu graiu viu Majestății-Sale cea 
mai adâncă mulțămită și să tâlmăcâscă și 
asigure pe Majestatea Sa despre fidelitatea 
lor neînfrântă.

Br. Banffy răspun4end lui Lucaciu, 
mai întâiu i.yl esprimă sincera bucuria pen
tru acest pas al grațiaților, apoi i-a asigurat 
că la prima ooasiune va grăbi a împăr
tăși la locul mai ÎDalt espresiunea de fi
delitate și mulțămită, conform dorinței 
lor, Tot-odată a promis ministrul preșe
dinte, că adresa de gratitudine va duce-o 
înaintea tronului.

La sfîrșitul vorbirei ministrul preșe
dinte a accentuat și aceea, — esprimând 
speranța, oă acestă părere este și a lui Lu
caciu și a soților lui, — că momentul de 
față, când este vorba de mulțămita oătră 
regele, nu este tocmai acomodat, de a-se 
face reflexiunl la oestiunl politice. A de
clarat însă, că el se bucură forte mult, că 
condamnații se pot reinforce ârășl în sînul 
famiilor și speră, că mai mult nici nu vor 
ajunge în situația, din care i-a liberat 
aoum grația regâsoă. Guvernul maghiar — 
cjise br. Banffy — a lucrat cu tolă hoiă- 
rîrea și influența, ca grația se devină faptă.

La aoâsta Lucaciu a declarat, în nu
mele lui și a soților săi, oă atât ei, 'cât și 
toți Românii, datoresc recunoscință guvernului 
pentru conlucrarea la grațiare.

După aoâsta ministrul președinte a 
mai vorbit oât-va timp ou Lucaoiu și Co
roianu. In decursul acestei convorbiri el 
(Banffy) a făcut între altele declarația, oă 
speră, ca după alegerile din 1897 si potă 
vorbi in parlament cu bărbații conducători 
români despre resolvarea cestiunei române.

La aoâsta Coroianu a răspuns, că nu 
vor pune piedecl realisărei speranței es- 
primate de ministrul președinte, dâoă se 
va faoe posibil schimbarea legei electorale 
și garanția curățeniei alegerilor.

Ministrul președinte și-a luat adio dela 
Lucaoiu și soți prin o binevoitore stringere 
de mână.

*
„Kolozsvăr*  dela 20 Septemvre, 

făcend o revistă așupra poodului 
cum a întâmpinat pressa română 
actul grațiărei, 4i°e despre noi:

„Gazeta Transilvaniei*  din Brașov 
scrie cu ore-oare reservă despre actul gra- 
tiărei. Așa se vede, că îi este târnă, oă 
Memorandiștii se vor pune în fruntea di- 
reoțiunei moderate și nu vor împiedeca 
apropierea amicală între elementele ma
ghiare și române. Numita foiă avertisâză 
fin pe Lucaciu, că da, ei sunt liberi, să nu 
uite însă, că Românul nu este încă liber, ci 
și acum se află in starea din epoca jobăgiei. 
Cât de mult se teme d-1 Mureșianu de 
acestă apropiere, apare și de-aoolo, că re
feritor la soirea, că Memorandiștii vor să 
mulțămâscă guvernului pentru grațiare, dă 
aspresiune speranței, oă acâstă soire nu va 
primi confirmare. Și totuși acista a primit, 
4eu, confirmare.

Gimnasiui din ftăs&ud.
Din părțile năsâudene primim 

corespondența de mai la vale, în 
care se fac constatări, ce trebue se 
ample de îngrijire și durere pe ori
ce Român, care are tragere de inimă 
față cu neamul seu și pe care îl 
intereseză câtuși de puțin înaintarea 
și prosperarea poporului nostru, pe 
tote terenele:

De pe yalea Someșului, Sept. 1895.
Stimate Domnule Redactor! A treout 

peste un pătrar de secol, de când s’a pus 
temelia gimnasiului nostru românesc din 
Năsăud. Erau mândri oreatorii și fundatorii 
acestui palat al muselor, erau mândri și 
făloșl toți Românii grănițerl de pe va
lea Someșului și a Bârgăuluiț cari ave
rea aduuată din prestațiunile, serviciile 
și sudorea lor au destinat’o pentru un scop 
atât de nobil și măreț, adecă pentru lumi
narea mlădițelor tinere române, cari la în
ceputul fiă-cărui an scolastic alergau la 
acest focular ai luminei dm tote părțile 
Ardeiului, Bucovinei și ale Ungariei. Câți 
bărbați de valore și fruntași români nu au 

eșit din aoest institut, câți cărturari ro
mâni nu au a mulțămi aceea oe sunt singur 
numai gimnasiului nostru năsăudân, oare ca 
un centru de cultură în Nordul Transil
vaniei și-a revărsat prin anii 1860 și 1870 
lumina sa în tote părțile apropiate și de
părtate, loouite de Român).

A urmat însă timpul de năpaste și 
nenorocire. Prin anii 1880 a ajuns la cârma 
gimnasiului nostru „duchul rău“ al grănițe- 
rilor năsăudenl, cunoscutul slugă al lui 
Bânify și decoratul „pentru merite44 loan 
Ciocan, omul, în care fruntașii de prin ți
nuturile nostre avuseră la început atâta 
încredere și în care se văzură mai târziu 
înșelați atât de amar. De când individul 
acesta a pășit pe pământul, care’l nutrise 
și crescuse și pe el, de când bătrânii în
credințară, cu bune intențiunl, averea și 
bunul lor oonducerei acestui om „de mari 
speranțe14, cum diceau ei, pare-că blăstămul 

•fcf.a ooborît asupra acestui ținut, odinibră 
verde și înfloritor. Vieța socială pe la noi 
s’a sdruncinat, institute frumose de cultură 
s’au. nimicit, averi de ale fondurilor 
grănițeresci s’au prăpădit și, mai mult, 
„cuiul străin14 n:-a intrat în oasă, — 
așa dâr regres și numai regres pe Iote tere
nele. Românii din ținutul nostru: fruntași, 
țărani, bătrâni, tineri au fost și sunt cu
prinși de o astfel de apatia pentru tot ce-i 
înounjoră, încât cu rușine trebue să măr
turisim, că atunci, când mai în tote părțile, 
în tote unghiulețele locuite de Români se 
pâte constata înaintare și progres, cu un 
cuvent mișcare națională pe tote terenele, 
la noi domnesce o amorțelă generală, o 
desinteresare și o negligință ne mai po
menita. Ore aceștia sunt descendenții ves 
tiților și bravilor grănițerl, cari îșl vărsau 
cu atâta curagiu și abnegațiune sângele pe 
câmpurile de luptă pentru o.-șl câștiga glo
ria și recunoscință chiar și a împăraților?

Am c)is regres și numai regres pe tote 
terenele 1 Să ne intorcem acum1 la gimna- 
siul nos ru, de unde am pornit. Etă o con
statare :

De când loan Ciocan a ajuns director 
al gimnasiului năsăuden, acest institut, 
odinioră falnic și măreț, acum decade din 
an în an în tâte privințele. Ne-am estinde 
prea departe să descriem tote relele, ce 
domnesc de present, durere, la acest insti
tut româueso, ne mărginim numai a cons
tata, că de uu timp încâoe părinții încep 
a nu-și mai aduce fiii lor la gimnastul nos
tru în număr atât de mare, oa mai înainte, 
numărul școlarilor deci scade, ceea-ee este 
o aparițiune străină și durerosă. In anul 
scolastic trecut 1894/5 au fost înscriși la 
gimnasiul din Năsăud 274 școlari, pănă 
când în auul curent sunt înscriși numai 
236 și adecă în cl. 1: 52; cl. II: 29; cl. 
III: 31; ol. IV: 35; cl. V: 24; cl. VI: 
14; ol. VII: 26 și cl. VIU: 25. Și dâcă 
acâsta va merge tot așa, vom ajunge ca 
în deoursul oâtor-va ani să vedem gimna- 
siui nostru gol.

Și causa la tote aceste rele este sin

gură și singură numai conducerea lui Ciocan ! 
Pănă când Românii grănițerl de pe valea 
Someșului și a Bărgăului se vor uita cu 
nepăsare la acest fapt, pănă când vor to
lera conducerea și influința aoestui om, 
care îi duce la peire sigură ?

buntem în ora a un-spre-decea. Rugăm 
și mai mult, oonjurăm patronatul institute
lor nostre culturale din Năsăud, în fruntea 
cărui patronat astăcjl stă d-1 vicar Dr. loan 
Pop, ca măcar acum, înaintea desastrului 
iminent, să pășescă cu tâtă energia pentru 
sanarea relelor; să tae fote ranele, cari 
infeoteză gimnasiul nostru și să-sl dea tote 
puterile pentru de a ridioa acest institut 
la renumele și vada sa de mai înainte, — 
seu decă patronatul nu se simte destul de 
tare pentru acesta, atunci forte probabil, 
că în ourend se va vede silit se închidă in
stitutul, care în modul cum e condus astăijl, 
pâte servi pe viitor numai în paguba și 
detrimentul, âr nu în folosul națiunei nos
tre româuesol.

Mai nvlți vechi grănițerl.

SCIMLE ȘiLEL
10 (21) Septemvre.

Pastorale. In legătură cu instrucțiu
nile date de Preaveneratul Consistoriu Me
tropolitan din Sibiiu în cestiunea atitudi
ne! credincioșilor români gr. or. față de 
nouele reforme politice bisericescl, archie- 
reii bisericei române gr or. dela Arad și 
Caransebeș încă au să dea pastorale cătră 
cler și popor. Una dintre aceste pastorale, 
a Prea Sânției sale părintelui episcop loan 
Mețianu dela Arad, am și primit’o deja. In 
ea se conjură clerul ți poporul prin cuvinte 
părintescl, ca să țină cu credință la bise
rica străbună, căci scris este în sânta Scrip
tură; „Cine va strica biserica lui Dumnezeu, 
strica-l va și Dumnezeu pe acela*.  A sosit 
timpul să ne interesăm cu toții de biserica 
străbună — 4lce pastorala, — oăci de n’am 
face-o aoâsta, ne-am desorganisa și ar 
slăbi dintre noi acea puternică legătură a 
credinței, care în timpuri bune și rele 
ne-a întrunit într’o familiă mare. Să nu 
se uite, că căsătoria civilă este un 
act, ce regulâză referințele civile ale 
căsătoriei din punotul de vedere al le
gilor statului, pe când căsătoria bisericâscă 
este una dintre cele șepte taines âute, ce se în 
deplinesce prin preot în s. biserică strămo- 
șescă, chiămându-se darul și binecuvân
tarea lui Dumnedeu asupra oelor ce se că
sătoresc. Creștinii buni și adevărațl nu se 
vor pută considera așa-dâră ca căsătoriți, 
decât numai decă căsătoria se va îndepbni 
în biserică prin preotul lor.

— o—
„Societatea pentru fond de teatru 

român“, cum seim, îșl va ține adunarea 
sa generală în tomna acâsta aici în Bra
șov. Acesta societate s’a înființat încă în 
1877, fiind primul ei președinte D-1 Ales. 
Mocsonyi, er secretar d-l Ios. Vulcan. Sco-

— Și sub ce pretexte rușinătâre 
pentru tine a respins tatăl tău pe pe
țitori ?

— Nu mă întreba, căci mă vatămă să 
o spun.

— Cum pot să-ți fac dreptate, dâcă 
nu aflu în ce chip ți-a făcut țațăl tău ne
dreptate ?

Saffieh păru, oă trăgăneză, un mo
ment, apoi răspunse rușinosă.

— Tatăl meu a spăriat pe pețitori, 
spunându-le, că sunt urîtă la față, ghe- 
bosă și săracă.... Săracă sunt, ce e drept.

— Și tu nu ești ghebosă și urîtă?
— Că nu sunt ghebosă, poți să ve4l, 

Kadi Effendi, răspunse Saffieh și 
aceste îșl întorse cu grațiă figura ei mlă- 
diosă, spre drâpta și spre stânga, așa în
cât și sub haina cea largă se vedeau ume
rii ei bine formați și spinarea ei drâptă.

Kadiul se simți cuprins de-o mare 
curiositate și gândul că trebue să-și facă 
slujba de Kadiu, îl făcu să se întorcă la 
întrebarea dintâiu.

— Și nu ești nici urîtă ? 4ise el. Gân- 

desce-te, că eu trebue să sciu, pentru ca 
să pot statori vina tatălui tău.

Cu o mișcare ușoră și repede îșl dete 
Saffieh vălul la o parte și privi o clipită 
țintă pe Kadiul, apoi se învăli âră-șl. Dâr 
privirea cea scurtă pătrunse adânc pe ju
decător. Inima sa bătea și rămase o mi- 
nută nemișcat și zăpăcit, fără ca să dică 
nici o vorbă. In sfîrșit murmură:

— Te voiu ajuta, Aișa Hanum, îți 
voiu face dreptate... lasă-te pe mine... încă 
astă4l voiu vorbi cu tatăl tău... eu... chiar 
eu însu-ml te voiu lua de nevastă!

Saffieh se trase un pas înapoi, ca și 
când ar fi fost cu totul surprinsă și zăpă
cită de propunerea Kadiului. Apoi dise în
cet și vocea ei mole și gingașă nimici și 
cea din urmă rămășiță de minte, ce-i mai 
rămăsese Kadiului:

— O, cum să ți mulțămesc! îmi faci 
o mare onore. Dâcă voiu avea parte de 
fericirea de-a fi d-ta bărbatul meu, atunci 
vei afla în mine o soțiă ascultătore și cre- 
dinciosă.

— E bine... E bine, fata mea!... Când 
pot să vorbesc cu tatăl tău?

— In fiă-care sâră vine regulat 
acasă.

— AstădI-sâră voiu fi acolo.
A'șa și Saffieh, când luară drumul 

spre casă, rîdeau înăbușit și se despărțiră 
făcându-șl semne cu capul.

La ora hotărîtă Kadiul întră în casa 
măsarului. Acesta salută cu politeță, dâr 
cu fața posomorită; îi aduse o câșcă cu 
cafea și-l întrebă apoi.

— Ce porunciți, Effendi?
— D-ta 'ai o fiică?
— Da.
— Cum o chiamă?
— Aișa Hanum.
— Ce vârstă are ?
— O, am uitat, e fată prea bătrână 

penl^u ca să se mai potă mărita.
— Der nu e măritată?
— Ea e încă fată mare și așa va și 

rămânea.
— De ce nu i-ai căutat vre-un soț, 

după cum îți poruncesce legea?
— Acesta îșl are motivele sale.
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pul societății, după statute, este, de-a forma 
un fond, din care cu timpul să fiă posibilă 
înființarea unui teatru național român. In 
timpul de față societatea are un fond de 
vre-o 70,0000 d. v. a. Președinte al ei este 
acum d-1 Ios. Hosszu din Budapesta, er se
cretar e tot d-1 los. Vulcan. E de însăm- 
nat, că după statute, reședința comitetului 
este Budapesta. împrejurările însă s’au 
schimbat de atunci, și astădl se ivesce tre
buința de-a face unele schimbări în statute, 
mai ales în ce privesoe reședința comite
tului. Acesta, pe oât suntem informați, ar 
fi și dorința actualilor administratori ai fon
dului. De sine se înțelege dâr, că adunarea 
din acest an a „Societății pentru fond de 
teatru român“ va fi de deosebită însămnă- 
tate. De-altmintrelea acâstă societate, care 
urmăresce un scop oultural național atât 
de nobil și frumos, întotdeuna a fost ur
mărită cu simpatiă și interes din partea 
Româuilor, er adunările ei generale, în ora
șele, pe unde s’au ținut, au fost nisce ser
bări culturale din cele mai frumâse. Tot 
așa sperăm, că va fi și adunarea generală 
dela Brașov. Comitetul însărcinat cu aran- 
giarea a și luat măsuri în privința acestB 
Adunarea e proiectată pe de 14 (26)
și 15 (27) Octcmvre c., adecă Sâmbăta în 
Ziua S-tei Paraschive, și Dumineca urmă- 
tore. După cum e proiectat, Vineri, în aju
nul adunărei, ar fi săra de cunoscință, âr 
Sâmbătă sera și Duminecă săra producț’unl, 
dintre cari una, probabil că cea de Dumi
necă, va fi urmată de petreoere. Nu ne în
doim, că Românii din Brașov și jur vor 
face totul, pentru ca să reușăscă cât mai 
bme aceste serbări de cultură naționale, 
înscriindu-se tot-odată și ca membri ai aces
tei societăți în număr cât mai mare.

— o—
Podul peste Dunăre. Directorii cpa" 

relor din BucurescI au fost însciințațl, în 
mod ofioial, să asiste la inaugurarea po
dului de peste Dunăre, la 14 (26) Septem- 
vre. Asemenea au fost invitate la acăstă 
serbare și Ziar®l® nostre românesol din 
Austro-Ungaria. Afară de Maiestățile lor și 
Altețele lor regale române a anunțat și 
prinoipele Leopold de Hohenzolern, oă va 
veni în România să asiste atât la serbarea 
inaugurărei podului peste Dunăre, cât și la 
marile manevre de tomnă. Probabil, că va 
veni și ducele de Frandra.

— o—
De „pomană". Ni-se scrie: „Domnule 

Redactor! Am cetit în vre-o două rânduri, 
că anumițl bărbați generoși și buni națio
naliști au plătit câte-va abonamente la nu- 
merii de Dumineca ai mult prețuitei d-văs- 
tre „Gazete“, pentru de-a se trimite gra
tuit la anumițl preoți, ori învățători năoă- 
jițl. De cum-va mai aveți vre-un esemplar 
la îndămână, vă rog faceți-vă milă și de 
preotul loan Pop dela Visuia, căci Dum
nezeu vă va ierta păcatele. Acest preot e 
om tînăr, a învățat 16 ani la scolă, der 
fiind-că nu cetesce nimic și n’are la oasa 
lui nici o gazetă, deși e proprietar a 120— 

130 jugăre de pământ, are vre-o 30 vite și o 
parochiă bună, e în pericul, sărmanul, să-șl 
uite și a ceti. La cas, dâcă nu ați avă esem- 
plare disposibile, vă rog trimiteți-i Gazeta 
de Dumineca pe socotâla mea, și mă în
sciințațl, ca să vi-o plătesc, căci bucuros 
vrâu și eu să-mi fac o „pomană“. „Un bi
nevoitor11. — Ne pare forte rău, dâcă și as
tădl se mai găsesc preoți români în stare 
atât de bună, fără a avă la casa lor un 
singur c|iar românesc. Neavănd esemplare 
disponibile, ’i se va trimite de astăzi în
cepând Gazeta de Dumineca pe socotâla 
d-lui corespondent.

—o—
Avis bibliografic. Primim următorele 

șire spre publicare: „Prea Onorate D-le Re
dactor! La întrebarea oe mi-se face din 
partea mai multor colegi: decă este apro
bat manualul meu „Noul Abecedar ilustrat11 
și din partea Veneratului Consistoriu ar- 
chidiecesan, ca supremă inspeoțiune soo- 
lară, le răspund că prima edițiune este apro
bată în mod provisoric și se pâte folosi în 
scolele nostre confesiouale. Acâstă conce
siune s’a dat în ședința consistorială din 
30 Aprilie 1892 Nro 3091 scol. în urma 
publicării circularului consistorial despre 
cărțile aprobate din partea acestui Venerat 
Consistoriu. Satulung 19 Sept. 1895 st. n. 
JDomețiu Dogar'1.

—o—
Festivitate. Nouăle casarme de cava

leria din Brașovul-vechiu (Paloș) sunt aprope 
pe isprăvite. Incheiându-se lucrul pen
tru anul acesta, se va da mâne, Duminecă, 
o masă comună lucrătorilor. La intrare este 
construit un aro triumfal verde, împodobit 
cu câte un stindard împărătesc, (negru-gal- 
ben), românesc (roșiu - galben - vânăt), un
guresc (alb-verde-roșiu) și săsesc (roșiu- 
vânăt) Musica va cânta luorătorilor în tim
pul mesei și a petrecerii, ce va urma după 
masă.

— o —
Bravură sângeros». Fode ungurescl 

aduc veste despre o nenorooire întâmplată 
de curând la manevrele ținute în împreju
rimea orașului Klein-Czell. Un despărțământ 
de cavaleria, oe trecea în fugă mare prin 
comuna Kemenes-Csonge, a călcat în pi- 
oiore trei copii, ce se jucau pe stradă, și 
cari nu s’au putut refugia destul de tim
puriu. Ajunși sub potcâvele cailor ei fură 
cu desăvîrșire sdrobițl, prefăcându-i în nisce 
masse de carne amestecate cu praful de 
pe stradă.

— o —
Morte îngrozitore. O sooietate com

pusă din vre-o 10—12 membri, făcea es- 
cursiune în jurul orașului Lipsoa cu un 
tram-car. Din nebăgare de semă tram-carul 
voi să trecă chiar atunci linia ferată, când 
sosi trenul. Tram-carul fu sdrobit, șâpte 
persone rămaseră morte, âră ceilalți fură 
răniți așa de greu, încât acum se luptă ou 
mârtea. Un singur individ scăpa tâfăr: ho
telierul Glăser. El se aoățâ de locomotivă 
și rămase acolo pănă la proxima gară.

Aniversarea luării Romei în Bucu- 
resci. ErI în 8 Septemvre s’au împlinit 25 
de ani de când Roma „eterna cetateu, a 
întrat în stăpânirea Italienilor, devenind 
capitala Italiei. Colonia italiană din Bucu
rescI a dat asâră un mare banohet, la oare 
au fost invitați și Românii „frații lor de 
același sânge“ după cum Zi°® manifestul. 
Banohetul a fost presidat de ministrul ple
nipotențiar al Italiei, d. marchiz Beocaria 
d’Inoizo.

— o—
Mormântul unui domn al Moldovei. 

Făcându-se săpături pentru așezarea grila
jului la biserica s-tului Neoulai domnesc 
din Iași, s’a dat peste osăminte vechi, 
lângă oare se află un fes turoeso, ou bro
derii pe el și un șip, în oare fusese, după 
tote probabilitățile, aghiazmă sfântă. Se 
orede, oă mormântul în oare s’a găsit aceste 
obiecte ar fi aparținând unui domn al Mol
dovei,

— o—
0 luptă c« tâlharii. In noptea de 

30—31 August a. c., flăoăii Cârstea N. 
Gheorge și Apostol O. Gheorghe, ambii 
din oomuna Țintești, județul Buzău (Ro
mânia), în timpul când se duceau la câmp 
cu oaii spre pășunare, după ce trecuseră 
din comună afară, au văZut, că es din 
șanțul armanului d-lui I. P. Jitianu doi in- 
diviZl, cari s’au luat după dânșii. La apro- 
piarea lor, unul din flăcăi a strigat oă: 
„Cine sunt?“ VăZând, că nu le răspunde 
nimeni, au dat drumul cailor, strigând în 
acelaș timp : „Hoții“. Pândarul moșiei, Con
stantin G. Lăutaru, care era pe câmp, au- 
Zind aceea larmă, i a încuragiat prin vorbe. 
VăZând, oă nu sunt singuri, tinerii se opresc, 
așteptând pe acei indivizi; aceștia ajun
gând, încep a lua la bătae cu ciomegele 
pe flăcăi, punând mânele pe căpestrele cai
lor. Atunci Cârstea N. Gheorghe unul 
din posesorii cailor, care avea un băț 
în mână, descăleca și lovesce în cap cu 
atâta putere pe unul din bandiți, în cât 
banditul cade la pământ și mâre după 2 
6re. Mortul, după cercetările făcute, s’a 
aflat că se numesce Dumitru Cârstea Tu- 
reac, din comuna ȚîntestI, un vechiu tâl
har, care a stat 14 ani în temnița de la 
Telega pentru fapte de furt și omor. Cela
lalt flăcău, anume Apostol Caloian Gheorge, 
încuragiat, lovesce și el cu bățul pe al 
doilea individ, rănindu-1 puțin. Acesta de
clară oă se numesce Drăgan Ion Olteanu, 
din comuna Scurteștl, județul Buzău.

Bulgarii și Turcii. Aotele de bruta
litate săvârșite de bandele bulgare la Ya
nikli sunt de natMră a desohide ochii Europei 
asupra caracterului poporului, care i-a sur
prins simpatiile în ajunul campaniei din 
1877. IntrațI pe neașteptate pe teritoriul 
otoman, aoeste bande, tari de 200 de omeni, 
îmbrăcațl și armați ca soldații bulgari, s’au 
năpustit asupra satului Yanikli, sugrumând 
pe orl-oine întâlneau în cale. Ajunși la Ya
nikli, esecutară vr’o patru-ZeoI de inși, mai 

ales copii și femei. Apoi puseră foc oase
lor, fără considerația pentru infirmii și bol
navii, cari găsiră îd flăcări o morte oribilă. 
Acum, din satul Yanikli, prosper altă dată, 
nu mai rămân de cât câte-va ruine calci
nate, așa în cât fără măsurile luate de gu
vernul turcesc, locuitorii, cart au suprave- 
țuit acestei năvale din alt vâc, ar fi fără 
adăpost și fără pane. Aoest episod este ca
racteristic in privința modului, cum proce- 
dâză agitatorii bulgari, ca și agitatorii ar
meni. Un sat musulman său chiar creștin 
este dat măcelului și flăcărilor. Desnădejdea 
împinge adesea pe victime la represalii, 
ceea ce face ca la un moment dat totă 
partea locului să fiă în foo. Atunci tâtă. 
lumea strigă, că Turoia este indolentă și 
barbară, și Europa intervine!

— o—
Congresul liber-cugetătorilor se va 

întruni la Paris în 22 Sept. Etă ordinea 
Zilei: 1) Suprimarea răsboiului. 2) Rapor
turile între biserici și stat. 3) Egalitatea 
între bărbat și femeiă. 4) Protecția și edu
cația copiilor. 5) Influința liberei ougetări 
asupra condiției morale, economioe și so
ciale a femeei. Statistica forțelor raționa
liste. Statistioa forțelor clericale și mai ales 
a forțelor socialiștilor creștini.

—o—
Afurisenii! jidovâscă. Ivindu-se un con

flict între Jidauii măcelari din BucurescI, 
din causă că maioritatea din ei vor să scum- 
pâscă carnea, doi dintr’înșii au publioat îu 
mii de esemplare și au împărțit între po
pulația jidovâscă următârea afurisenia: „Cu 
afurisenia să fiă acela, care va cumpăra și 
mânca carne de vite dela alțl măcelari is- 
raelițl, decât dela Aron Baoh și dela Naf- 
tulea Frikmann, căci numai acea oarne este 
coșer, âr cealaltă e spurcată“. Poliția capi
talei a luat măsuri în contra acestor doi 
târtanl, cari vor să înșele poporația. Să 
mai Zică perciunații dela „Pester Lloydu, 
că Jidanii sunt toți omeni cu idei emanci
pate și libere de ori ce prejudiții!

— o —
Cununia. D-1 Mihail Alexandrescu din 

ȘceopenI (România) și d-ra Aneta Petru 
Fătu din Satulungul Săcelelor, se vor cu
nuna mâne în biserica S-tei Adormiri din 
Satulung. — Dorim fericire tinerei părechl.

-o —
Bani mincinoși. In Rusia s’a dat de 

urma unor bancnote false (mincinâse) de 
câte Zece ruble. Acești bani nu s’ar putea 
cunâsce de alt-cum că sunt falși, decât nu
mai după număr, care este unul și acela 
pe tote bancnotele. Se vede că cei ce s’au 
apucat de măescria acâsta n’au ținut sâmă 
de comput.

—o—
Din Constanța se scrie, oă cea mai 

mare parte a personelor, cari au urmat 
acolo cura de băi de mare, a părăsit deja 
orașul, așa că hotelurile și casele particu
lare, care pot primi călători sunt aprope gole.

— o—
Bicicliștii din Brașov arangâză o es- 

cursiune mâne, Duminecă în 22 c., la 
Codlea. Plecarea 6 ore a. m. dela cafenâua 
Erdâly. OspețI sunt bine văZuțl.

— Ce motive ? voesc să le aud.
— VoițI să auZițl motivele? Ei bine, 

n’am căutat soț pentru Aișa, fiind-că voesc 
să nu o vatăm.

— Te rog vorbesce lămurit.... Ce fel 
de vătămare?

— Bărbatul, care va lua de soțiă pe 
fiica mea, îndată ce o va vedea fără văl, 
o va părăsi, de acesta sunt forte sigur — 
și voesc să o cruț do supărarea acesta.

— Și pentru-ce ginerele tău va părăsi 
pe fiica ta?

— VoițI să o scițl?
— Nu glumi cu mine. Te vei. căi. 

Vorbesce.
Mehmed Agha se prefăcu, ca și când 

s’ar lupta cu o hotărîre grea. In sfîrșit dise 
încet:

— Aișa va fi părăsită de bărbatul ei, 
pentru-că e bătrână, urîtă și ghebosă.

Kadiul nu-șl putu înfrâna un zîmbet 
ușor. El Zis® cu blândețe:

— Ei, îți voi face un bine și ție și 
fiicei tale, pe care o aleg de soțiă a mea 
și mă oblig, să nu o părăsesc.

— Kadi Effendi, Z’se măsarul cu tris- 
teță. M’ai nimicit cu totul, când mi-ai luat 
cei trei sute de punți, întrâga mea avere. 
De ce-țl bați acum și joc de mine ?

— Nu-mi bat joc. Vorbesc forte 
serios.

— VoițI a lua de soțiă pe sărmana, 
ghebosă și urîta mea fiică și, voițl a făgă
dui, că nu o veți părăsi?

— Tu o Zid!
— Și decă totu-șl o veți părăsi ?
— Atunci îți voiu da o sumă mare 

ca despăgubire.
— Ce numescl o sumă mare, Radi 

Effendi ?
— Tu singur să o hotărescl.
Măsarul părea adâncit în gânduri. 

In sfîrșit dise el:
— Ca dovadă, că în adevăr vorbiți se

rios, că nu vă bateți joc de un sărman om 
ca mine și de nenorocita sa fiică, să repe- 
țescl înaintea Imamului (preotului) ceea ce 
ai spus acum: că voițl să luațl de soțiă 
pe Aișa, deși v’am spus, că e urîtă și ghe- 
bosă. Și atunci să-mi plătiți numai decât 
o sută și d®ce punți, pentru ca să mă des

păgubesc de cheltuelile și de neajunsurile, 
ce mi-le va pricinui căsătoria fiicei mele.

— Acâsta se va face I Chiamă pe Ima
mul. Eu mă grăbesc acasă și-ți aduc cei 
o sută și Zece punți în timp de un câs.

— Acâsta nu e totul, Kadi Effendi.
.— Ge mai ceri?
— Ca D-vostră să declarați înaintea 

Imamului și să-mi dațl la mână un docu
ment de următorul cuprins: „Decă eu voiu 
părăsi pe Aișa, fiica lui Mehmed Agha, 
atunci îi voi plăti acestuia suma de două 
sute două-ZecI de funțl“. Și sub acest do
cument să puneți sigilul D-Vostră, âr Ima
mul să adeverâscă, că acâsta ați făcut’o 
din liberă voiă, cu tote, că eu v’am spus, 
că Aișa e urîtă. Dâcă ești mulțămit cu 
acesta, atunci puteți merge în locuința 
D-vostră și să aduceți cei o sută și Z®c® 
funțl. Eu vă voiu aștepta în societatea 
Imamului. Dâcă ați vrut numai să glumiți, 
atunci să scițl, că voiu erta ori ce ne
dreptate.

Kadiul se duse cât putu mai repede 
acasă, veselj’ când se gândea la frumosa 
Aișa.

încă nu trecuse un ceas și el se în- 
torse la locuința măsarului. Tote se orân- 
duiră în fața Imamului, în tocmai după 
dorința lui Mehmed.

Kadiul deveni ceva cam nerăbdător, 
când viitorul său socru veni ârășl la unele 
însușiri rele ale Aișei. Incăpăținarea bătrâ
nului începu să vatăme pe Kadiul.

— Te rog, Zis® ®1> lasă vorba la o 
parte. Am audit destul, că fiiica ta e bă
trână, urâtă și ghebosă — din partA-mî 
pote să fiă și orbă. Eu o iau, de soțiă, 
cum este, și — trâba e gata. Imam Effendi 
este martor. Ia-țl banii și închide docu
mentul, prin care eu mă făgădueso să-ți 
dau două sute și două-ZecI de funțl, dâcă 
s’ar întâmpla să părăsesc pe Aișa... Do
resc, ca căsătoria să se facă mâne.

— Atunci tote sunt în regulă, Zise mă
sarul. Căsătoria se va serba mâne. Iți mul- 
țămeso pentru marea cinste, ce o faci fiicei 
mele și mie.

Și pe când Kadiul se pregătea să 
plece, îl însoți măsarul pănă la ușă și îșl 
luâ rămas bun dela el, Zicend: „Allah să 
te ocrotâscă!“
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Sinod și gendarmî.
Ni-se împărtășesoe, că Luuia trecută, 

în 4 (16) Septemvre, s’a tinut in Sângerul 
de Câmpiă sinodul protopopesc din tractul 
Mureș-Ludoșului. Se adunaseră la d-1 pa- 
rooh looal, Georgia Florian, în a căruia lo
cuință avea să se țină sinodul, 19 preoți.

Acest număr de preoți „valahi**  îi 
puse în griji pe „patrioții**  din Sânger. 
Numai decât primarul oomunei, care e un 
Maghiar, provoca printr’o sorisbre ungu- 
râscă pe preotul looal să-i dea sema, cum 
de a cutezat să convâce la casa sa sa un 
„nâpgyiiles**  (adunare poporală), fără de 
a-șl fi cerut voiă dela „Maria Sa“ d-1 pri
mar? La aoe9tă provocare, d-1 paroch Flo
rian răspunse printr’o sorisore românâscă, 
dând primarului informațiunl asupra stărei 
lucrului. Se credea, că cu atâta afacerea 
va fi isprăvită, dâr âtă că după câtva timp 
preoții adunați la sinod se pomenesc cu doi 
gendarmî cu baionetele pe pușcă.

*) Cuvintele: Te alung, dise de băr
bat cătră femeiă. însemnă la Turci, că nu 
numai e cu putință despărțenia, der este 
și poruncită de legea mohamedană.—N. Tr.

După ce intrară în curtea parochială, 
unul dintre gendarmî se posta la ușa casei, 
er celalalt întră ÎDlăintru așa înarmat, cum 
era. El spuse, că are poruncă dela mai 
mari de-a controla orl-ce mișcare, și ceru 
să ’i-se spună numele tuturor oelor de față. 
După ce scrise numele preoților într’un no- 
tiț al său, eși, și cu asta comedia s’a is
prăvit.

Pote orl-cine să-și înohipuescăj oe in
dignare a trebuit să producă intre membrii 
sinodali înfățișarea gendarmilor ungurescl, 
de cari nu mai sunt oruțate nici casele 
cele mai cinstite ale Românilor, nici so
cietățile lor cele mai alese, ba, cum ve
dem, nici chiar nevinovatele lor sinode bi- 
sericescl.

Până când bre Român’i vor fi tot 
astfel spionați și urmăriri? Până când dre 
vor mai fi tractați ca și nisce făcători de 
rele pe pământul strămoșesc?....

Coresp. „Gaz. Trans. “

Bucuvesci, 19 Sept. 1895.
Stimate D-le Redactor!

Evenimentul la ordinea dilei este și 
aici grațiarea condamnaților în procesul Me
morandului, care a făcut o impresiuce forte 
bună. Tote diarele, fără deosebire de co- 
ldre politică, salută cu bueuriă eliberarea 
celor osândiți, dând espresiune în coldnele 
lor speranței, că aoest fapt va fi începutul 
nei politice mai împăciuitore, din partea 
guvernului unguresc. Cu deosebire majori
tatea pressei aduce elogiuri Maj. Sale îm
păratului Francisc Iosif, care prin acest 
act de clemență a voit să șl arate bună
voința sa față de poporul românesc de din
colo de OarpațI. Unele diare susțin, că 
pentru grațiare ar fi stăruit și regele Carol 
astă-vară la Isclil, unde a visitat pe împă
ratul Francisc Iosif, arătând, că îmbună
tățirea situațiunei fraților noștri de dincolo, 
ar ușura forte mult apropierea definitivă a 
României de puterile triplei alianțe. Altele 

susțin, că ohiar min strul nostru de esterne 
ar fi intervenit în mod amical pe lângă 
guvernul unguresc. Soirile acele însă, prin 
cari (fiarele ungurescl se îno.âroă a înfățișa 
lucrurile, ca și cum guvernul român ar fi 
luat nisce angajamente, ca adeoă să stîr- 
păsoă „agitațiunile**  daco-romaniste din Ro
mânia, sunt socotite aici ca pure fantasii, 
cari pot mângăia numai pe soviniștii des- 
oreerațl de pe la foile jidano-maghiare din 
B.-Pesta. Ori cum ar fi lucrurile, fapt este, 
oă toți Românii se bucură de liberarea 
osendiților în odiosul proces de acum un 
an. îmi par însă prea optimiste speranțele 
(fiarelor de pe aici, că acuma ar urma o 
eră de împăcare, și că va înceta starea de 
asuprire. Lupul îșl schimbă perul, dâr nă
ravul ba, cjice cu drept cuvânt un proverb 
românesc. Banffy îșl va fi sohimbat hainele 
de fișpan cu cele de prim-ministru, dâr nă
ravul de „pașă**  de sigur, că nu și-l’a 
schimbat. Trebuea să săverșâscă ceva, 
pentru ca să facă o bună impresiune 
în afară în vederea serbărilor mileniului, 
încolo situația rămâne neschimbată, pănă 
când nu se vor lua în considerațiune pos
tulatele drepte ale Românilor, înscrise în 
programul național dela 1881.

*
Situațiunea politică nu s’a schimbat, 

deși fel de f°l de faime circulă atât prin 
pressă, cât și prin cercurile politice. Se 
pretinde a se sci, că în orl-ce cas vom avâ 
prin luna Noemvre alegeri parlamentare. 
Acum circulă versiunea, că alegerile vii- 
tore le va presida un cabinet, sub gene
ralul Mânu, alții susțin, că un alt oabinet 
fără nuanță politică va presida aceste ale
geri. Toți însă așteptă întorcerea regelui 
îu țâră, care sosesce astăcfi, er mâne va fi 
un consiliu de miniștri, în care, se spune, 
că se va lămuri situația.

*
Id curând se va termina și instruc

țiunea în afacerea escrocheriilor dela Ga
lați. Judecătorul de instrucție șl-a oom- 
pletat dosarul acusațiunei, dând în jude
cată și pe fostul prmar al Galaților C. 
Ressu. Procesul se va judeca la 18 Sept, 
st. v. înaintea tribunalului de Galați, în 
care se va dovedi, dâeă Robescu și Ressu 
au fost victimele calumniei, său în adevăr 
au fost factorii principali ai escrocheriilor 
celebre.

*

Pregătirile pentru deschiderea podului 
de peste Dunăre continuă cu mare activi
tate. Pe lângă MM. LL. și păreohia moș- 
tenitbre vor asista și alțl principi străini 
ca: principele de Saxei.-Meiningen cu soția, 
sora împăratului Germaniei, contele de 
Flandra, etc. etc. In dilele trecte s’au fă
cut din nou încercări de trecere peste po
dul de peste Dunăre în presența directo
rului general al căilor fer-te române, d-1 
Duca, și a d-lui Saligny, inginerul dirigent al 
lucrărilor. Acestă trecere s’a făcut cu cincl- 
spre-4ece locomotive, pentru a se pute 
constata resistența podului, a cărui inau

gurare promite a fi fârte solemnă și inte
resantă de privit.

Podul acesta pârtă inscripția în litere 
aurite; Podul Carol 1. și mai jos: „Făcut 
sub domnia regelui Carol 1 “ Podul e con
struit din oțel dublat, din oțel dur și din 
plumb. Greutatea este de 5.262,752 chilo- 
grame și 740 gr.

In legătură cu aoâsta vă împărtășesc, 
oă ministerul nostru de esterne aduoe la 
cunosoință pressei streine prin „Agenția 
Havas**,  că guvernul nostru tratează cu 
guvernul bulgar în privința construirei 
unui nou pod peste Dunăre dela Zimnicea la 
Șiștuv. Amândouă guvernele s’au înțeles, 
ca cheltuelele de construcția ale acestui pod 
să le suporte în părți egale statele respec
tive. Acest pod va servi pentru racordarea 
liniilor ferate române cu linia bulgară trans- 
balcanică, care se va construi la primăvâră. 
Acâstă liniă va pleca din Șiștov prin Bal- 
oanl direct la Filipopole.

*

Acjl diminâță la 7’/2 au sosit studenții 
din Iași, cari au și plecat împreună cu 
studenții bucuresceDl la Câmpulung la con
gresul studențesc, care se va ține la 8, 9, și 
10 Septemvre v. In diua ultimă se va trac
ta și cestiunea română. Se vorbesce că o 
deputațiune de studențl va întâmpina la 
Predeal pe M. S. Regele. De astă dată 
ministerul de instrucția publică a refusat 
liberarea biletelor de liber percurs pe 
oăile ferate. Acâstă în urma întâmplărilor 
din anul trecut.

♦

Iu urma timpului escelent de favora
bil, oe a fost în anul acesta, recolta viilor 
e fârte bună. Strugurii sunt forte eftinl 
și se speră, că vinurile vor fi bune atât 
cantitativ, cât și calitativ. Esportul oerea- 
lelor continuă cu mare activitate în porturile 
nostre.

Un nou debușeu de esport a oferit 
în anul acesta și comerciul ou pesce. Ex
ploatarea îd regiă a bălților din Dobrogea 
a produs deja resultate atât de escelente, 
încât săptămâna trecută s’a esportat în 
Germania o mare cantitate de pește viu. 
Epoca marilor esporturl va începe la pri
măvara când vor fi gata halele de pesce cu 
refrigerants din Galați și Constanța precum 
și vagonele refrigerants comandate în stre- 
inătate. E speranță ca statul român să re- 
chireze beneficii de câte-va milione de lei 
pe an din esportul pescilor vii. cu atât 
mai vârtos, că în curând se va încheia un 
contract cu Germania și cu Austria privi
tor la esportarea pescilor vii.

*

înainte de a încheia nu pot trece cu 
vederea reclama ridicolă, ce o face guver
nul unguresc referitor la esposiția mile
nară, neținând compt de disposițiunile con
venției poștale. Nu e ore o violare a aces
tei eonvențiunî, când pe epistolele și co- 
letele poștale ce trec prin Ungaria se lipesc 
nisce blanchete cu inscripția: 1896. Buda
pesta. Fsposiția milenară, în limbile fran- 

cesă, englesă și germană. Șoviniștii Un
guri n’au avut îndrăsneala să pună și limba 
ungurâscă, căci sciu bine, că lumea numai 
văclendu-le limba lor asiatică, 'șl va face 
îndată o ideă despre halul de civilisație, 
la care au fost în stare să ajungă după o 
miie de ani. Dealtmintrelea acestă reclamă 
nu e altceva decât un mare moft.

Intr’o corespondență viitore am să vă 
relatez un cas, cum sciu Ungurii să res
pecte secretul scrisorilor. E vorba de un 
cas, în care posta ungurâscă a confiscat o 
epistolă reoomandată, adresată ministeriului 
de răsboiu al României. „Viteazul" poștaș 
va fi credut, că epistola conțiune nisce ce
reri de arme, pentru a pregăti „marea re
voluția daco-romano-panslavistă0 în Unga
ria. A întrat frica în osele lor, visează 
numai comploturi, arme, revoluția. Așa e 
omul, care nu are o conscință curată și 
liniștită. U.

Teleirame part, ala „liai w
Budapesta, 20 Septemvre. Mem

brii comitetului partidului național, 
condamnați în procesul Memorandu
lui, voiesc a da espresiune mulță- 
rnitei lor pentru actul prea înalt de 
grațiare printr’o adresă omagială 
cătră Majestatea Sa. Se simte ne
cesitatea, că acâstă espresiune a 
sentimentelor de recunoscință să 
ajungă cât mai curând la înaltul tron, 
înțelegând, că ministru-președinte 
plecă adî la Clușiu, spre întâmpi
narea Majestății Sale, ne-am folosit 
de ocasiune, și prin Dr. Lucaciu și 
Coroianu l’am rugat, ca și pănă când 
se va subșterne adiesa omagială is
călită de toți, se aducă cu v< rba 
viuă la cunoscința prea înaltă mul- 
țărnita nostră adâncă. Tot-odată am 
voit se asigurăm subșternerea adre
sei iscălite, și primirea ei prea gra- 
țiosă, prin însinuare prealabilă. Mi- 
nistrul-președinte a promis a fi in
terpret fidel al sentimentelor ndstre 
de mulțămită înaintea Majestății 
Sale, precum și că va înainta adresa 
la prea înaltul tron. Orl-ce altă in- 
formațiă contrară e falsă.

Dr. Vasilie Lucaciu.
Budapesta, 21 Septemvre. Adresa 

omagială de mulțămită cătră Majes
tatea Sa a fost predată erl la 5 bre 
d. am. printr’o deputațiune com
pusă din d-nii Dr. Lucaciu și Co
roianu, ministrului de justițiă. Mi
nistrul primi presentarea cu căldură. 
Textul adresei, după ce va fi pri
mit de Majestatea Sa, se va publica.

*
Biroul de 'corespondență unguresc 

din Pesta face tot comunicatul, oe ni-l’a 
împărtășit părintele Luoaciu, adauge nu
mai, că deputatul Pâzmândy a condus pe 
d-nii Luoaoiu și Coroianu în audiență ia

Curând după aceea se depărta și Ima
mul, care servise ca martor.

Căsătoria se făcu a doua di. La Aișa 
veni frumosa Saffieh, care-șl dete curs li
ber bucuriei sale, îndată ce fu singură cu 
amica ei. Aișa dimpotrivă era gânditore și 
plină de griji.

— Dâcă tote vor ave un sfîrșit bun, 
<jise ea.

— Cum să fiă altmintrelea! o mân
gâia Saffieh. Nu te teme. Tu nu faci nici 
un rău. Ajuți pe tatăl tău, ca să-și câștige 
banii înapoi, pedepsind pe hoț.

— Ași vrâ să mai spun încă una, dise 
Aișa... Oh, Saffieh, scumpa și credinciosa 
mea amică, nu rîde de mine ! Tu nu creji, 
cât îmi cade de greu să-ți împărtășesc aid 
o temere, ce ml zace pe mimă... Scii, cât 
sunt de urîtă... der, Saffieh, dâcă Kadiul 
nu m’ar părăsi, dâcă spre pedâpsă m’ar 
osândi la trista singurătate în harem. Ce 
va deveni sărmanul meu tată ?

Saffieh rămase seriosă.
— Fii liniștită despre acesta. El te 

va părăsi. Nu arăta nici o temă, când te 

vei desvăli înaintea lui. Privesce-1 cu bat
jocură, pentru ca să vâdă, că nu te temi 
de el. El de sigur, că te va alunga dela 
sine. Despre acesta poți fi siguri.

Când înamoratul Kadiu întră spre sără 
în camera, în care aștepta Aișa cu inimă 
svecnindă, el fără ca să o privescă îșl făcu 
rugăciunile prescrise și se apropia apoi cu 
trăgănare de mica și alba figură, care se 
ghemuise în colțul unei canapele.

— Scumpă stăpână, dise el. Ce feri
cit sunt, de a te pută numi a mea. Ridică 
vălul. Te rog. Căci după cum călătorul de 
nopte doresce, ca palida lună să ese de 
după nori și să lumineze cărarea sa întu- 
necosă, tot așa și eu rîvnese să văd fața 
ta frumâsă.

Aișa îșl desvăli fața, dâr — ceea 
ce vădu acum Kadiul nu era luna dătă- 
tore de fericire. Dintr’o față slabă și bol- 
năviciosă se pironiră asupra lui doi ochi 
mici, ageri, în cari se vedea oglindându-se 
un triumf batjocoritor.

Kadiul se trase înapoi plin de groză.
— Cine ești tu? striga el abia stă- 

pânindu-se.

— Aișa, fiica măsarului, soția D-tale.
— 0, dihaniă, dise Kadiul, dându-se 

încet înapoi. Te alung.*')
Aișa se întorse încă în aceeași nopte 

la tatăl ei, care o primi cu brațele des
chise. In diminâță următore apăru Kadiul 
în locuința măsarului. După ce saluta rece, 
puse o pungă de mătase pe masă și făcu 
semn lui Mehmed să numere banii. Mă- 
sarul numără.

— Două-sute două-decl de punți dise 
el. Suma e întocmai. Aci e documentul, pe 
care ți-1 dau cu mare mulțămită.

Kadiul privi cu fața întunecată pe 
măsar, dâr nu putu să-l clătâscă din li
niștea lui. Mehmed întâmpină cu seriosi- 
tate și demnitate ochii judecătorului.

— Doresc, dise acesta, ca să nu se 
vorbâscă nimic despre acestă afacere.

Kadiul se temea nu numai că va fi 

de batjocura lumei, când se va face cu
noscută căsătoria sa, der se temea și de 
pedepsa de-a fi suspendat din oficiu.

— M’ai înșelat, (fise în sfîrșit Kadiul.
— Te înșeli, Kadi Effendi, răspunse 

Mehmed. Ți-am spus curatul adevăr nu 
odată, ci de o sută de ori. Imamul mi-e 
martor.

Judecătorul rîse cu batjocură.
— Ei, te-ai priceput de minune să 

scoți din buzunarul meu suma de trei sute 
trei-deci de punți și să o bagi în buzuna
rul tău.

— D-ta ai luat acum câte-va dile 
acâstă sumă din buzunarul meu.

— Nu e tocmai adevărat. Tu ai plă
tit numai trei sute de punți.

— Pe cari mi-i dai D-ta îndărăt cu 
camăta cuvenită. Sunt om sărac. Ai făcut 
o faptă bună.

Allah să-ți răsplătâscă!
Ucu. 
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ministrul-președinte. In tine face observare 
•oaraoteristioă, cjîoend : „Faptul, că Românii 
s’au adresat la ministrul de resort în afa- 
oerea așternerei adresei de mulțămită oătră 
Majestatea Sa, precum și faptul, oă pen
tru scopul acesta ei au cerut mijlooirea 
ministrului-președinte, face în cercurile po
litice de aici cea mai bună impresiune, și 
mai faoe a-se presupune, că d-nii din ces- 
tiune au rupt’o cu modul lor de luptă de 
pănă acuma, și în viitor vor să se misce pe 
terenul oonstituției ungurescl".

Tot biroul de corespondență din Pesta 
comunică cu data de 21 Septemvre urmă- 
tbrele:

Budapesta, 21 Septemvre. ErI 
•după amâcț! s’a presentat Dr. Lucaciu 
și Coroianu la ministrul de justiția; 
i-au mulțumit pentru conlucrarea sa 
la actul de grațiare și i-au predat 
o adresă de mulțumire, cu rugarea 
se-o înainteze Majestății Sale. Mi
nistrul Erdâlyi a promis în mod ami
cal, că o va înainta, cu atât mai 
vîrtos, cu cât vede, că domnii pă
șesc pe o cărare, care are de scop 
pacea. T6tă Ungaria a primit cu bu- 
curiă actul de grațiare, ceea ce do- 
vedesce, că Maghiarii vosc se tră- 
Ască în pace cu tote naționalitățile.

*
Bistriță, 21 Septemvre. Sfințirea 

bisericei gre-catolice din Bistriță, cu 
.serbările amintite, se va îndeplini 
în 29 Septemvre n. irevocabil.

Comitetul arungiator.
*

Ghimbav, 21 Septemvre. Ale
gerea suplementară de deputat die- 
tal, ce se face acj! aici, decurge în 
ordine. Românii sunt pasivi. Reușita 
Sașilor „negri" (moderați) e sigură. 
Resultatul vi-1 voiu comunica.

Ghimbav, 21 Sept. Moderații au 
.triumfat cu 451 contra 141 voturi asu
pra Sașilor „vercjl*.

crători, îi eși în cale un hoț și-l opri toc
mai unde îi păru locul mai dosnic.

Ii puse mâna în piept și-l sili să-i dea 
punga cu bani.

Bătrânul, căci era bătrân fabricantul, 
nu se spăimântâ și stătu de vorbă cu el, 
dicendu-i:

•—Mă băete, să’ț dau punga cu bani!.. 
Iacă ți-o dau, că n’am încotro... M’ai prins 
la largul tău... Nu mai stai puțin să-ți mai 
spun și eu ceva?

Hoțul se îndură să-i dea ascultare.
— Banii ăștia pe cari tu vrei să mi-i 

iai, nu sunt ai mei; sunt ai lucrătorilor, 
care au muncit, săracii, totă săptămâna, și 
dăcă astă-sără nu voiu avea cu ce să le 
plătesc, — căci de și tu mă credl bogat, 
Dumne4®u știe cum i-am strîns la un loc, 
— mâine bieții omeni și ei și copiii lor 
nu vor avea ce se mănânce. Ve4l der că 
tu nu ceri averea mea, ci iei pâinea săra
cilor de la gură. Der, fiind-că tu nu poți 
să-ți faci așa socotălă, iată, n’ațl punga, 
dăr omoră-mă și pe mine, că mai mort aș 
fi eu, vădend atâtea suflete suferind de 
fdme.

Instrucțiune
«cu privire la procedura, ce vor aven a urm» 
organele, respective preoții și poporul drept 
credincios al bisericei gr. or. române din 
provincia nostră metropolitană față de re

formele noue politice-bisericescî.
După-ce guvernul țerei pe basa 

împuternicirii primite dela legisla- 
țiune, prin ordinul de datul 29 Iuniu 
a. c. Nr. 2020/1895 M. E. a decis și 
a luat mesuri pentru a Introduce ar
ticolul de lege XXXI din 1894 re- 
•feritoriu la căsătoria civilă, — arti
colul de lege XXXII din 1894 des
pre religiunea pruncilor din căsăto
riile micste, și art. de lege XXXIII 
din 1894 despre registrele matncu- 
lare civile, — și prin aceste a In
troduce în mod obligator două in- 
stituțiuni nouă, adecă căsătoria ci

vilă și registrele matriculare de stat, 
cari sunt menite a reforma întrega 
vieță familiară și socială; față de In
troducerea acestor reforme radicale, 
subsemnatul consistoriu metropolitan, 
ca organ suprem administrativ, pe 
basa conclusului congresual Nr. 85 
p. 7 din a. c., vine a da inviațiunile, 
ce urmeză :

Congresul național-bisericesc față 
de reformele nouă sus indicate a 
enunțat următdrele :

1. Congresul, luând cu părere 
de rău la cunoscință acțiunea por
nită din partea statului de-a Intro
duce instituțiunl, cari sunt cualificate 
de-a slăbi legătura internă a biseri
cei și a submina temelia religibsă 
morală a societății bisericesc!, aprbbă 
întru tdte pașii întreprinși din par
tea organelor eparchiale în contra 
întroducerei acelor reforme, și cu 
plăcere ia act despre demna apărare 
a intereselor bisericei din partea pre- 
laților noștri: tot-odată enunță, că 
biserica ortodoxă română va lucra 
și în viitor pe terenele legale spre 
scopul de-a esopera ridicarea din 
valdre a acelor instituțiunl de re
forme, cari sunt păgubitdre pentru 
interesele bisericei.

2. Biserica ortodoxă română ca 
atare numai aceea căsătoriă o va con
sidera de validă, care va fi încheiată 
după prescrisele bisericei; drept aceea 
toți credincioșii bisericei nbstre vor 
avea și după introducerea căsătoriei 
civile — după încheierea actului ci
vil — a primi taina căsătoriei bise
ricesc!, amăsurat prescriselor cano
nice ale bisericei.

Tdte acele căsătorii, încheiate de 
credincioșii bisericei ndstre, cari pe 
lângă actul civil nu vor fi încheiate 
după prescrisele bisericesc!, în sen
sul canonelor bisericei, vor fi consi
derate de nevalide.

3. Spre scopul de-a înlesni și 
ușura susținerea căsătoriei bisericesc! 
pentru toți credincioșii bisericei, de 
odată cu introducerea căsătoriei ci
vile vostirile (promulgările) prealabile, 
urmate în biserică, se reduc la una 
pentru publicitate, eră licența proto- 
presbiterală se șterge, respective se 
ridică din valore.

4. După terminarea procesului 
divorțial înaintea forurilor civile, păr
țile litigante aparținetore bisericei 
nbstre, vor avea a presenta sentința 
civilă definitivă la forurile matrimo
niale ale bisericei și a cere deslegarea 
matrimoniului încheiat după prescri
sele bisericei, er forurile matrimo
niale bisericesc! vor avea a urma 
după procedura sumariă și, a deli
bera asupra causei de divorț în în
țelesul canonelor.

Pentru a Introduce o procedură 
cât mai ușdră și scurtă, regulamen
tul congresual pentru procedura ma
trimonială se va lua sub revisiune.

5. Deși statul civil după legea 
sa sancționată va purta registrele 
matriculelor civile, totu-și biserica 
nbstră ortodoxă română în intere
sul propriu va continua conducerea 
matriculelor bisericesc!, amăsurat dis- 
posițiunilor de mai înainte introduse 
în biserică, și pentru-ca acele matri- 
cule să corăspundă scopului urmărit 
de biserică, biserica nbstră pe calea 
organelor sale administrative are a 
controla cu tâtă rigorea și a lua 
măsuri speciale, ca matriculele bise
ricei ndstre să fiă cât mai esacte, 
ca acele să pdtă servi și de-o con- 
trolă față de matriculele civile; prin 
urmare preoțimea bisericei nostre 
din întrega metropoliă este îndato
rată și mai departe în tdtă regula 
și esact a purta tdte matriculele in
troduse în biserică, adecă; a conti
nua purtarea matriculelor botezaților 
(născuților) cununaților și ale mor- 
ților.

6. De 6re-ce prin ștergerea li
cențelor protopopesc! de cununii, pro- 
topresbiterii vor perde taxele avute 
dela aceste licenții, cari au tormat 
o parte considerabilă a dotațiunei 
protopopesc!, eperchiele sufragane 
vor avea a-se îngriji pentru recom
pensarea și rebonificarea acelor per- 
deri după împrejurări.

7. Consistoriul metropolitan va 
avea a da o instrucțiune detaiată 
pentru introducerea și esecutarea 
principiilor enunțate.

Pe basa acestor normative prin
cipiale să staveresc următdrele re
gulez

I.

Relativ la căsătorii.
1. Amăsurat articolului de lege 

XXXI, din 1894 §. 123 cu începere 
dela 19 Septemvre st. v. — 1 Oc- 
tomvre st. u. — a. c. preoții paro
chial! numai după încheierea actului 
civil de căsătoriă pe temeiul „ade
verinței oficiale*,  ce o vor produce 
părțile căsătorinde dela respectivul 
oficiant al statutului (§§. 29—36)
despre împlinirea actului civil de că
sătorie, vor putea îndeplini cununia 
bisericescă.

Se observă, că acel preot, carele 
va îndeplini taina căsătoriei înainte 
de încheierea actului civil și fără 
adeverință dela respectivul oficiant 
al statului, va fi supus la pedepsă 
grea provăcjută în §-ul suspravocat 
din art. de lege despre căsătorii,

Abatere dela acesta disposițiune 
se va putea face numai în cașul, 

când una din părțile, care vor voi 
a-se căsători, ar fi atât de greu mor- 
bosă, încât ar fi amenințată cu mărte 
înainte de ce s’ar putea îndeplini 
formele recerute în legea civilă; 
acesta abatere însă preotul cunună- 
toriu va fi îndatorat a o arăta nu
mai decât respectivului funcționariu 
civil.

2. Spre scopul de-a putea con
serva în deplină sânțeniă căsătoria 
bisericescă și a întări legătura între 
credincioși și biserică, și după Intro
ducerea nouelor reforme de căsătorii, 
adecă dela 19 Septemvre (1 Octom- 
vre st. n.) a. c. credincioșii bisericei 
nostre, car! vor voi a păși la căsă
torie, măi ’nainte de tbte, ca și pănă 
aci, vor avea a-se presenta la paro- 
chul lor în persdnă, prin părinții, 
tutorii seu împuterniciții denșilor, 
spre scopul de-a primi informațiu- 
nile necesare și a-se înțelege asupra 
pregătirilor pentru încheierea căsă
toriei, și numai după aceea vor avea 
a-și insinua voința la oficiantul ci
vil, pentru publicarea și înregistra
rea pretinsă din legea civilă.

3. Preotul (parochul) după Insi
nuarea părților, car! vor voi a păși 
la căsătorie, va erua pedecile cano
nice, și încât aceste vor fi dispen
sabile, va esopera dispensarea ace
lora dela archiereul său, va face 
vestirea căsătoriei în biserică, și în 
conțelegere cu părțile va stabili cjiaa, 
când după încheierea actului civil 
vor avea a-se presenta la săvârșirea 
cununei bisericesc!. Acest termin 
pdte fi pus numai pe cțile, în care 
după prescrisele bisericei, căsătoriile 
nu sunt oprite.

Încât preotul va afla, că esistă 
între părți ast-fel de pedecă cano
nică, care nu pdte fi dipensată, va 
face atente părțile, că nu pot fi ad
mise la căsătorie.

Despre împlinirea acestor dis- 
posițiunl, preotul va lua act oficial 
și-l va păstra în archiv.

4. La terminul prefipt în înțe
lesul punctului precedent, părțile, 
care vor voi a păși la căsătorie, pro- 
văcjute cu „adeverință" despre îm
plinirea actului civil și îmbrăcați 
serbătoresce, conform usului din tre
cut, împreună cu nașii și nuntașii, 
se vor presenta în biserică pentru 
de-a primi dela preotul competent 
taina căsătoriei bisericesc! după pre
scrisele canonice ale bisericei nostre 
ortodocse. Eră preoții parochial! 
sunt îndatorați, după încheierea ac
tului civil, pe toți acei credincioși, 
între car! nu esistă pedecă canonică, 
precum și decă pedecă canonică 
este dispensată, a-i cununa cu ob
servarea tuturor formelor rituale pre
scrise de biserică.

O PILDA.

Frate Române! Ție voiu să-ți dau 
pilda acăsta, ca să slujăscă la ai tăi și la 
copiii tăi, ca să nu cădi vre-odată în ispită 
și să nu te bucuri la bunul altuia fără 
muncă și. dreptate.

E o vorbă, care dice, că banul ne
muncit de haram vine, de haram se duce, 
și că numai cel câștigat cu cinste și cu su- 
dore prinde bine la tote și e cu berechet 
.în casa omului.

Așa, lasă-i să trăncănescă pe ei de 
ți-or spune, că sunt unii, cari nu fac ni
mic pe lumea asta, și totu-șl dorm pe 
mole și îndtă în belșug și mulțumire.

Aceia der cu numele sunt fericiți, 
•căci totă spoiala care o vedl pe ei, ori în 
casa lor, numai ei știu ou câte remușcărl 
.și dil® amărâte o răsplătesc ; câte boleșnițe 
și câte patimi trimite Dumnedeu pe cape
tele și în sufletele lor, ca să nu le fiă de-a 
bună tihna ce și-au făcut prin necinste și 
hrăpire, belșugul ce și-au câștigat prin și
retlicuri și răutate.

Să nu credl, că faitonele în cari se 
plimbă, palatele în cari locuesc, mesele la 
care mănâncă, slugile cărora poruncesc, le 
sunt lor mai de preț și le priesc mai mult, 
ca ție carul tău cu boi, ca în ograda ta 
căsoiul tău, ca pe prispa ta ceonul cu mă
măligă, ori ca în adăpostul tău odraslele 
tale, care te ajută, și împart cu tine și bi
nele și răul. Să nu socotești, că bogățiile 
lor le fericesc dilele, mai mult ca îndestu
larea ta, traiul tău, câtă vreme ei o au, 
ori au moștenit-o fără trudă, și tu ai mun
cit de ai agonisit-o.

De aceea, nici odată nu nizui de cât 
la aceia, ce-țl este dat ție să capeți prin 
muncă, și ca să vedl, că așa este, ascultă 
ici povestea ce-țl voiu spune, și trage folos 
din pilda ei.

Era ci-că odată într’o țără, căreia îi 
dice a Englesului, adecă Englitera, un om 
bogat, care avea o fabrică mare, afară 
din oraș.

In fabrica lui lucrau sute de munci
tori, și se hrăneau ei și nevestele și copiii 
lor, de diceau în tote dilele stăpânului 
„bog-da-prosid1, și lui Dumnedeu „slavă ția* 11, 

că nu se culcau nici odată cu frică de diua 
de mâine.

Vedl, că fabricantul ăsta, cu tote că 
era bogat, der muncea de-o potrivă cu ei, 
din dori pănă în nopte; și, de unde-i eșea 
lui, le dedea și lor, și așa el cu capul, ei 
cu brațele se ajutau între ei și luptau: el 
pentru ei, ei pentru el.

Cârteau unii, că stăpânul să prea îm- 
bogățesce, și denșii tot săraci rămâneau, 
der nu aveau dreptate, căci fabricantul nu 
era ca alții, care-și munceau lucrătorii, ca 
pe vite, ci îi iubea și îi îngrijea ca pe 
frații ori copiii lui, și le făcea bine, ori 
de oâte-orl li-se cădea și-i sta prin pu
tință.

Cu tote astea, uni flăcăiandru, lacom 
de parale și nedându-și sema cu câtă bă
taie de cap chivernisea și ținea ceea ce 
avea, îi veni în cap să-l prade într’o di, 
adecă să-și facă și el avuțiă fără muncă, 
după cum credea, că o făcuse stăpânul său 
din sudorea muncei lor.

Așa într’o seră pe când stăpânul ve
nea din oraș la fabrică cu un pungociu 
plin de bani, ca să plătescă lefurile la lu
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5. După introducerea căsetoriei 
civile pot obveni cașuri, în care 
părțile, care vor voi a păși la că
sătorie, vor fi admise la împlinirea 
actului civil și vor pute produce 
adeverință despre îndeplinirea acelui 
act, totuși esistând între acele părți 
pedecă canonică nedispensabilă, nu 
vor pută fi admise la cununie după 
prescrisele canonice ale bisericei 
nâstre ortodoxe, precum sunt:

a) un individ aparținând bise- 
ricei nâstre ortodoxe nu pâte fi ad
mis la căsătorie bisericescă cu alt 
individ, care nu aparține uneia din 
bisericele creștine recunoscute;

b) un individ, carele a fost că
sătorit după prescrisele canonice ale 
bisericei năstre nu păte fi admis la 
altă căsătorie bisericescă, până când 
nu va dovedi cu sentință definitivă 
dela torurile matrimoniale biseri
cesc!, că căsătoria bisericescă de 
mai ’nainte este desfăcută finalminte 
prin forurile competente bisericesc!, 
și că densul prin sentință este ad
mis la altă căsătorie bisericescă va
lidă.

6. Preoții parochial! peste tot 
la săvârșirea căsătoriei bisericesc!, 
pe lângă observarea strictă a dispo- 
sițiunilor din legea civilă sunt înda
torați întru tote a-se conforma pres
criselor canonice ale bisericei nOstre 
ortodocse.

7. Deși statul prin art. de lege 
XXXI din 1894 administrațiunea ju
stiției matrimoniale cu începere dela 
1 Oct. st. n, a. c. o a pus în com- 
petința județelor civile, totu-și bise
rica nâstră și față de acesta lege 
civilă reservându-ș! dreptul de com- 
petință judecătorescă în afacerile 
matrimoniale, relativ ia căsătoria bi- 
sericâscă; — forurile matrimoniale 
bisericesc! rămân în funcțiune și cu 
observarea formelor legale vor avea 
și în viitor a delibera căușele ma
trimoniale bisericesc! după legile ca
nonice ale bisericei. Eară în special :

a) Forurile matrimoniale biseri
cesc! vor avea a nisui, ca căușele 
divorțiale, car! sunt în curgere, pănă 
la 1 Oct. st. n. a. c. să fiă termi
nate cu sentință definitivă. Ea: ă după 
1 Oct. st. n. a. c. în colo procesele 
matrimoniale neterminate (nefinali- 
sate) vor fi a se trauapuue la forul 
competent civil, având forurile ma
trimoniale ale bisericei nâstre a re
veni la acele numai după-ce vor fi 
deliberate definitiv prin forurile ci
vile, spre a delibera asupra căsăto
riei bisericesc!.

&) In cașurile de divorțiu păr
țile aparținătâre bisericei nâstre în 
viitoriu după terminarea procesului 
civil vor avea a-ș! presenta estrasul 
de cununiă despre căsătoria biseri- 
câscă împreună cu sentința defini-

La vorbele lui, hoțul se înduioșa 
și i-se tăia graiul și i-se muia răutatea.

Atunci, văzând bătrânul, că tâlharul 
începe a-se căi, se uită cu luare aminte la 
el și-i cfise:

— Ascultă-mă, flăcăule, văd eu că ai 
inimă în tine și că nu escl hot de meseriă. 
Cine scie ce nevoe te-a îndemnat la o 
faptă așa de rea! Decă cu adevărat te 
căescl și nu mai vreai să iai banii ăștia, 
apoi ți-se cade o răsplată; și fiind-că eu 
vreu să te scap de rătăcirea în care ai fost 
cădut, și să-țl dau o pildă care să slujescă 
și altora, am să te fac să câștigi înzecit 
de cât ai vrut să-mi furi. Vino să muncești 
alăturea cu mine și ai să mă bine-cuvintezl 
într’o di.

Tânărul se temu la început, ca nu 
cum-va să-i întindă vre-o cursă; der fa
bricantul îl încredința, că nu-i va face 
nimic, și numai așa se învoi să mergă 
cu el.

Pe drum îl întrebă: 

tivă a forurilor civile la scaunul pro- 
topopesc competent ca for de prima 
instanță, și a cere deslegarea matri- 
moniului bisericesc și prin forurile 
matrimoniale competente ale bi
sericei.

c) După insinuarea părților liti- 
gante protopresbiterul, ca președin
tele scaunului, va avea a defige ter- 
minul de pertractare, a cita părțile, 
și între acele încercând înpaciuire, 
a ținea pertractare cu respectivele 
părți, eventual și cu una decă cea- 
l’altă nu e’ar fi presentat, după pro
cedura sumarie, a erua și constata 
basa canonică, pe care se cere des
părțirea, și apoi încheiând pertrac
tarea după ascultarea defensorului 
matrimonial, a supune causa scau
nului protopopesc pentru deliberarea 
în prima instanță.

d) Sentința scaunului protopo
pesc după publicarea împreună cu 
tâte actele și și fără apelata părți
lor din oficiu va fi a-se subșterne 
consistoriului concernent eparchial 
pentru suprarevisiune în a doua in
stanță, er sentința consistorială, decă 
părțile n’au apelat, devine definitivă.

(Va urma.)

Inaugurarea podului peste Dunăre.
Privitor la festivitățile ce se vor 

arangia din incidentul inaugurărei 
podului peste Dunăre dela Cerna- 
Voda „Timpul4 publică următorul 
program:

Din BucurescI vor porni în diua de 
14 Septemvre trei trenuri de plăcere, cu 
prețuri forte reduse. Din Constanța și Că
lărași vor pleca de-asemenea câte două 
trenuri de plăcere în spre pod, din cari 
câte unul cu totul grătuit pentru țăranii 
cari vor voi să ia parte la masa publică 
de lângă pod, și câte un tren de plăcere 
cu o reducțiune de 7o°/0 din prețul obici
nuit al trenului de persone.

Trenurile de plăcere nu vor trece 
peste pod la ducere, ci numai la întdrcere. 

Sosirea MM. LL.
Majestățile Lor Regele și Regina, 

Altețelor Lor Regale prințul Ferdinad și 
principesa Maria, A. S. R. prințul Leopold 
de Hohenzollern-Sigmaringen și celelalte 
personagii princiare, apoi directorul gene
ral și sub-directorul căilor ferate, d. in
giner A. Saligny, d-nii miniștri români 
și străini cu ddmnele și toți invitații vor 
pleca din BucurescI cu un tren special, 
care va sosi pe malul stâng al Dunărei, la 
viaductul, care formâză puntea de trecere 
în podul peste Dunăre propriu dis esact la 
orele 12.

Sosind aci, MM. LL., principii și toți 
invitații se vor cobori din vagone și vor 
trece pe jos, pe marginea drâptă reservată 
pentru pietoni, întregul pod, se vor opri 
aprope de estremibatea de pe lângă malul 
Dobrogei, și Majestatea Sa Regela va bate 
ultimul nit, un nit de argint, care odată

— Ști carte ?
— Știu!...
— Norocul tău! Numai minte să-țl dea 

Dumne4eu.
Și așa ajunseră la fabrică.
Din sera aceea chiar îi orândui, ce 

avea să facă pentru a doua di.
II luâ deci pe lângă el, și în restimp 

de-o lună, fiind-că băiatu era deștept. îl 
făcu grămătic; la anu, îl făcu mai mare 
peste toți din fabrică; după doi ani, îl 
puse tovarăș; er după ce văcju și vădu, îi 
dete pe fiă-sa de nevastă.

Totă cinstea și dragostea o dobândi 
prin muncă și ascultare, ceia-ce mângâia 
mult inima bătrânului, că prin povețele lui 
putuse să facă dintr’un om cu apucături 
rele, un ginere așa de ispravă.

Tânărul se căi pănă la morte, dâr a 
rămas ca o pildă tuturor câți eunosceau 
întâmplarea lui.

Decă el s’ar fi bucurat la punga cu 
bani, ar fi cheltuit-o repede, și cine scie 

cu lovitură de fixare, va primi, printr’un 
mecanism special, o presiune indicând anul 
1895 și marca regală.

După acâsta, Regele și toți miniștri 
trec ultimele părți ale podului și se co- 
boră pe malul drept al Dunărei, în locul 
reservat pentru invitați.

Acest spațiu de teren, îngrădit special 
pentru scopul acesta, va cuprinde urmă- 
torele construcțiunl: la drâpta, pavilio
nul de unde MM. LL., familia regală și 
principii străini vor asista la serviciul di
vin; ceva, mai sus de pavilionul regal, pa
vilionul special al inginerilor, cari au luat 
parte la lucrările podului; la stânga po
dului, pavilionul pentru cler; mai sus de 
pavilionul acesta se construesce un corp 
de apartamente, din cari patru reservate 
pentru familia regală, apoi o sală de re- 
cepțiune, în care va avea loc banchetul 
regal.

După ce familia regală, clerul și in
vitații vor fi ocupat locurile reservate, I. 
P. S. Sa Mitropolitul Primat, încungiurat 
de înaltul cler, va oficia sfințirea podului 
peste Dunăre.

Apoi d. C. Olănescu, ministrul lucră
rilor publice va da citire documentului co
memorativ, care se va zidi în unul din pi- 
cidrele podului.

Din locurile reservate MM. LL. și invi
tații vor privi trecerea primelor trenuri pe 
pod : va trece întâiu un tren compus numai 
din 15 locomotive apoi un tren de persone, în 
greutatea obicinuită ; acesta din urmă va 
parcurge podul cu o iuțelă de 100 kilom. 
pe oră.

Familia regală se retrage apoi în apar
tamentele ei și în timpul acestui mic re
paus, invitații se adună în sala de recep- 
țiune. La dra 1 ’/4 MM. LL. și AA. LL. 
RR. îșî fac apariția în sala de recepțiune 
și după ce se fac presintările obicinuite, 
începe banchetul.

Banchetul va dura esact 30 de mi
nute, dela ora 1 l/2 pănă la 2 p. m.

Pentru a pute vedea bine podul din 
tote părțile, MM. LL., principii, miniștrii 
și invitații se coboră la debarcader, unde 
aștâptă două șalupe ale marinei nostre, se 
urcă în vapdrele acestea și fac o preum
blare pe Dunăre în tote părțile care încon- 
jdră podul.

In timpul banchetului și preumblărei 
pe Dunăre, poporul va fi invitat să ia parte 
la mesele populare.

Pe partea drâptă a malului Dobrogei 
se vor frige în plin aer — haiducesce — 
100 de berbeci și 50 de viței, cari îm
preună cu 800 vedre de vin vor fi puse la 
diposiția publicului. Vor fi 100 de mese 
pentru câte 50 de omeni, așa că 5000 de 
omeni vor pută fi ospătați la mesele po
pulare.

După terminarea preumblărei pe Du
năre — pe la orele 4 p. m. — MM. și AA. 
LL. RR. se vor urca din nou pe malul 
Dobrogei, în stânga podului, unde vor aș
tepta șese trăsuri regale spre a-i conduce 
la gară.

cum s’ar fi deprins cu năravul hoției și ar 
fi ajuns în fundul pușcăriei, în vreme ce 
așa, dedându-se cu munca, munci totă 
vieța, și din agonisita lui trăi cinstit și 
mulțumit.

Ecă de ce frate Române, ori cât te-ar 
ispiti avutul altuia, decă e chip să-l do- 
bândescl și tu cu muncă și omeniă, nă- 
zuesce cu bună dreptate la el, căci bucu
ros e tot omul să trăescă bine; der dâcă 
e vorba să-l iei cu hapca, ori să-l furi la 
drumul mare, mai bine rămâi sărac și cu
rat, căci mai ușor îți va fi sufletul și mai 
dragă locuința ta, ca ăluia ce măsoră gal
benii cu banița și stă tolănit în palaturl 
d’aurite.

Povestesce și tu pilda asta, ălor, de 
n’au sciut-o pănă la tine.

(„ Gazeta Țeranilor* .)

La orele 4 3/4 trenul regal va pleca 
la Constanța unde va sosi la ora 6; săra.

Aci familia regală va trece dela gară 
direct la catedrală, unde se va celebra un 
Te-Deum și apoi va descinde la „Hotel 
Carol4, unde s’au reservat apartamente 
speciale.

In sala cea mare de festivități va 
avea loc presentarea personelor oficiale șx 
notabile din Constanța, apoi masa la care 
va lua parte o a treia parte din persd- 
nele notate pe lista învitațiunilor la masă. 
Celelalte două treimi de învitațl vor lua 
parte la dejunul și dineul din diua de 15 
Septemvre.

MM. LL. și AA. LL. RR. vor ră
mâne la Constanța pănă în dimineța <jilei 
de 16 Sept.

In serile de de 14 și 15 vor fi ilu- 
minațiunl la Constanța în oraș și la port. 

Afară de corăbiile române, care an- 
coreză în portul Constanta: Elisabeța, Mir
cea, Meteor, Medea, Constanța și Mangalia, 
vor mai sosi mai multe vapdre străine, 
între care Cokatrice și Duk of Cornwall 
de sub pavilion engles, Pelowo și Sumatra 
de sub pavilion italian, apoi două corăbii 
ale Lloydului austriac și altele.

In sera de 15 Septemvre tote aceste 
vase vor trage în L‘”gul mărei în dreptul 
bulevardului din C< - stanța și vor ilumina.

Se fac în Constanța pregătiri gran
diose pentru primi Majestăților Lor. Ar
curi de triumf se vor ridica la gară, pe 
piața Ovidiu, la intrarea pe bulevard și la 
intrarea în port. Edificiile autorităților și 
ale particularilor vor fi decorate.

La gările cele nouă în FetescI și po
dul Dunărei, treb ;.e să se mai pue acope
rișul și să se fac tencuiala pereților in
teriori.

Gara Saligny, prima stație pe malul 
Dobrogei, este complect terminată și se 
lâgă acum cu pavilionul reservat pentru 
apartamentele familiei regale și a banche
tului.

Pavilionele sunt de asemenea aprope 
complect terminate, rămânând să se facă 
decorațiunile esteriore și interiore. Pănă- 
Sâmbătă lucrările acestea vor fi sfîrșite și 
Luni va începe aședarea gardului, care va 
înconjura întregul loc reservat pentru pa- 
vilione și învitațl.

Pe marele pod au rămas să se mai 
văpsâscă vre-o 30—40 metri de fierărie.

Pe porticul de pe malul stâng se 
așeclau dilele trecute decorațiunile superiore 
de pietră — vaporul cu pietră pentru sco
pul acesta nu a sosit decât Marția trecută 
în localitate — și se aplicau literile au
rite : „Podul Regele Carol.4

Porticul de pe malul drept este com
plect terminat.

In gările dintre BuourescI și Cons
tanța au sosit deja bradul, stegulețele și 
celelalte decorațiunl. Luni va începe împo
dobirea gărilor.

Numărul definitiv al învitațiunilor 
distribuite este de 350.

Invitațiunile sunt tote personale, ne
transmisibile.

Dintre domne nu au fost invitate de
cât soțiile miniștrilor, ale plenipotențiarilor 
străini și a d-lor Duca și Miclescu, direc
torul și sub-directorul căilor ferate.

Săptămâna viitore fiă-care invitat va 
primi un program amănunțit al serbărilor 
cu o schiță a locului reservat pentru fes
tivități și un șir de instrucțiuni necesare 
pentru itinerariu, pentru locul ce are să- 
ocupe în tot timpul cjLlei de 14 Septem
vre, cum și pentru locul, pe care va ședea- 
Ja masa regală în acea <fi-

AVIS LITERAR. Subscrisul am ondre 
a anunța, că în editura mea va apărea în 
scurt timp manualul Carte de cetire pen
tru clasa a V-a gimnasială și pentru alte- 
șco'le medie, de A. Viciu, profesor gimna- 
sial în Blașiu, ediț. II. 8° garmond 17—18' 
cole, scrisă cu ortografia oea mai noua a 
Academiei române (fără „u final"). Prețul 
broșurei 1 fl. 30 or. Numita „Carte de ce
tire" a fost aprobată oa manuscris din 
partea ministeriului r. de culte și instruc
țiune publică și pănă în presiute este sin
gurul manual special pentru clasa a V-a.
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gimnasială, întoomit însă așa, oât se pote 
folosi cu sucoes și în alte șoăle medie — 
în preparandii (școle normale) — unde se 
propune ours de stil și eomposițiunl. Ea 
ofere bogat material de lectură și pentru 
privați, der mai ales pentru sooietâțile de 
lectură ale tinerimei, chiar și pentru bi
bliotecile poporale. De aoeea mi-am luat 
libertate a atrage asupră-i atențiunea Ono
ratei inteligințe române și a cere sprijinul 
Onoratelor Direcțiuni școlare. Sibiiu, 15 
Septemvre 1895. Cu distinsă stimă W. 
J&afft, librar editor.

ProducțiunT și petreceri.
Tinerii sodall români din Orăștie in

vită la representațiunea teatrală împreunată 
cu dans, ce se va țină Sâmbătă în 16 (28) 
Septemvre 1895, în sala dela „Leul de 
auru. Începutul la 8 ore sera. Venitul curat 
este destinat pentru înființarea unei reuniuni 
de meseriași în Orăștie. Intrarea: Locul I. 
70 or., Locul II. 50 cr., Parterre 40 or., 
Galerie 20 cr. Bilete de intrare se capătă 
dela 26—28 Septemvre n. la D-nii S. Cor
vin și Fiu, er săra la cassă. Suprasolvirile 
se vor cuita pe calea publicității.

Proorama: 1) „Otrava“, anecdotă po
porală de Th. Speranță, declamată de D-l 
Iosif Antonie; 2) „Uite popa... nu e popa“, 
glumă într’un act de D. R. Rosetti, repre
zentată prin: d-l George Dregiciu, d-șăra 
Ema Ehardt, d-șăra Leontina Deneș și d-l 
Iosif Antonie. 3) „Un leu și un slotu, co
medie într’un act de D. R. Rosetti, repre- 
sentată prin d-nii: Ioan M. Corvin, Petru 
Muntean, loan Tomuță, Ioan Florea și 
d-șorele: Ana Rozor, Lucreția IancovicI, 
Ana Lupan. 4) Jocurile istorice „Bătutau 
și „Călușerul“ se vor juca de 9 tineri în 
costum național. După producțiune joo.

MIJITE SI DE TOATE.
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Dâligința albinei.
Este lucru cunoscut, că albinele sunt 

forte diligente și că ostenesc dela răsăritul 
sorelui și pănă la apus — cu deosebire 
dăcă timpul e frumos — a aduna mierea 
cea dulce.

Cu cât stupul este mai puternic, în 
albine cu atâta și puterea de lucru ce o 
desvoltă este mai mare. Un cultivător de 
stupi din Germania arăta mai dilele trecute 
într’o revistă germană, ca primul roiu așe
zat în locul stupului-mumă, a lucrat ui
mitor de mult.

El spune, că a scos din soiul sus nu
mit la 16 Iunie 15 chilograml de miere; 
la 7 Iulie, 25, la 23 Iulie 23; la 28 Iulie 
16 și la 5 August 26 chilograme de miere. 
La 12 și la 18 August a mai luat încă la 
olaltă 63 chilog. de miere. La olaltă a scos 
numitul nemț dintr’un singur roiu așa-deră 
168 chilograml de miere. O dovadă mai 
frumosă ca acâsta despre puterea de lucru 
a albinelor, și tot-odată despre rentabi
litatea stupilor, nu ni-se pote da. Firesce, 
că supranumitul nemț a luat atâta miere 
manipulând roiul în coșnițe mobile și nu 
în de acelea în de cari cultivă poporul 
nostru stupi, și când voesce să scotă ceva 
miere, îi omoră. *
Aventurile unei Venețiane în Japonia.

Deoât-va timp trăia în Veneția profe
sorul de limba japoneză Ogata, născut la 
Osaka, care este unul din cele cinci mari 
orașe ale imperiului, care a bătut așa de 
rău pe Chinezi.

In timpul orelor de repaus, aoest pro
fesor avu nenorocirea să cadă în mrejele 
unei fete forte depravate. Ca fruct al amo
rului lor s’a născut o fetiță, oare reamin
tea prin fața ei grațiile mamei și caracte
risticile cele mai amănunțite ale rassei gal
bene.

Lovit de-o cruntă bolă, și voind să 
lase un nume copilei sale, sărmanul Ogata 
se resemna, când fu la marginea gropei, să 
îmbrățișeze creștinismul și să se însore cu 
femeia, oare-1 făcuse tată. In cimitirul ve- 
nețian un frumos monument reamintesce 
numele lui Ogata.

La un scurt interval după el a murit

și nevasta sa, astfel, că nevinovata Euge
nia — așa botezaseră copila — rămăsese 
singură. Mai multe familii o hrăneau de 
milă; și mica Japoneză orescea pe străzi 
espusă sărelui și ploei, der se făcea din 
cji în di mai frumosă.

Aoum șese ani trecând prie Veneția 
ambasadorul Japoniei la Berlin, afla de ro
man și se interesă de sortea nenorocitei 
fete. Se întâmplase să fiă ca atașat pe 
lângă acest ambasador un anume Ogata, 
văr al defunctului.

După-oe a depus o sumă spra a ajuta 
pe copilă, ambasadorul pleca; și puține 
cjile după aceea sosi la Veneția ordinul, ca 
Eugenia să fiă trimisă la Berlin. Asttel 
Eugenia făcu singură călătoria pănă la 
Sprea, și de aci pănă la Japonia ducendu-se 
în tovărășie cu diplomatul văr.

Sosind la Osaka, fata, care avea atunci 
8 seu 9 ani, fu primită forte călduios de 
părinții și rudele defunctului. Familia lui 
Ogata însă nu se putea de loc înțelege cu 
fiica lor, căci ea nu soia nici o vorbă ja
poneză.

Cum însă numele Eugenei contrasta 
prea mult cu tradițiile și obiceiurile țărei, 
oopilei i-se schimba numele în Toio și adl 
d-ra Toio Ogata face să suspine toți 
tinerii japonezi.

Intr’adevăr, acum o lună sosi la Ve
neția una din scrisorile, în oarl fata ’șl is- 
torisesce vieța ei. Greutatea cea mai mare 
ce încercă, scrie d-ra Ogata, este de a în
văța limba japoneză. Decât-va timp ea 
frecuentâză o scălă și cu totă silința ei nu 
reușesce de loo să ’șl schimbe dialectul 
venețian. Apoi ea e nemângăiată, că nu 
mai pote să cutreere străcjile în libertate.

Copila, care acum e o fată forte fru
mosă, laudă frumsețile orașului Osaka, der 
imaginația ei sboră pe țărmii mărei Adri- 
atice.

Lotăria de clasă ungară. Cu acâsta 
voim a da o esplicație on. oetitori asupra 
felului și întocmirei loteriei de clasă un
gare. Sub numirea de clasă se înțelege 
în general sorbirea său tragerea numerilor. 
O loteriă de clasă are mai multe sorțiri 
și prin urmare tot atâtea puneri. Pre
țul unui los întreg la loteria ungară 
concesionată de stat este pentru fiă-care 
clasă de 40 corăne său fl. 20. — Pentru a- 
căsta sumă se capătă un los complet pen
tru tragerea clasei prime; și prin urmare 
șansa de câștig asupra celor 10,000 câști
guri de bani, ce se vor trage din 100,000 
losurl. Câștigurile se sue dela 80 corăne 
pănă la 80,000 oorone. Se pote dăr câș
tiga cu 20 fl. său 40 corone suma dela 
80 pănă 80,000 corone. E de observat în
deosebi, că câștigurile se plătesc întregi 
fără nici un scăqement. După tragerea cla
sei prime posesorii celor 90,000 losurl ne- 
trase sunt îndreptățiți a oere un los pen
tru olasa a Il-a provăcjut cu acelaș număr 
decă vor plăti prețul pentru tragerea (clasa) 
a Ii-a de 20 fl. seu 40 oorone și vor da 
îndărăt losul netras de clasa I. La sorțirea 
clasei II, care sa va face deja în 6—14 
Decemvre a. o. se vor trage 21,499 câști
guri și un premiu. Câștigurile sunt dela 100 
corone pănă la 400,000 corone. Amintim 
49 câștiguri principale și anume; 1 â 
400,000; 1 â 200,000 ; 1 â 100,000; 1 â 
50,000; 2 â 20,000; 4 â 10,000; 10 â 
8000 ; 27 â 6000 corăne. Premiul amintit 
de 600,000 corone îl câștigă posesorul lobu
lui, care se va trage oel din urmă dintre 
câștigurile principale. Dăoă dără ca ultim 
câștig prinoipal va eși câștigul de 400,000 
corone, atunci norocosul posesor câștigă și 
premiul de 600,000 corăne și i-se numără 
predând losul, enorma sumă de un milion 
corone fără nici un scătjămănt. Dăca însă 
câștigul principal din urmă este numai de 
6000 oorone, atunci oel mai mare câștig 
in cașul acesta va fi de 600,000 premiu și 
6000 corone, o sumă încă destul de fru
mușică. Deăre-oe la tragerea clasei întâiu 
ce se face deja îu 16 pănă 19 Octomvre, 
se vor trage mii de câștiguri și la
oumpărarea unui los de clasa 11 trebue 
să se plătesoă inoă odată prețul pentru 
clasa întâiu, se recomandă pentru fiă cine 
de-a participa și la olasa primă, oare are 
atâtea câștiguri și șanse ; afară de losunle 
întregi de fl. 40 se dau și ’/10 parte din 
losurl â fl. 2, %0 parte din losurl â fl. 1 
pentru clasa prima.

lergulu de rimătorl din Steinbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

17 Sept, de 26,206 capete, la 18 Sept, au 
intrat —.— capete și au eșit 126, rămâ-

nend la 19 Sept, un număr de 26,080 oapete.
Se notâză marfa: ungurăscă veche, 

grea dela —.— or. pănă la —.— or. 
marft ungurăseă tineră grea dela 
52.— or.pănă la 55.— cr., demijloo dela 
52.— or. pănă la 52.72 or. ușără dela 
52.— or. pănă la 52.% or.

Marfă țerănescă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloo dela —.— or. 
pănă la----- or. ușără dela —.— or.
pănă la —.— or.

Marfă sârbescă, grea dela 52.— or. 
pănă la 53.— cr. Transito, mijlociăgrea 
dela 52.— cr. pănă la 52.% or. transito 
ușără dela 52.— or. pănă la 52.% or.

B u r8 a de Bucurase
din 17 Sept. n. 1895.

"V aloxî
Ou 

bani

Calendarul săptemânei.

SEPTEMVRE are 30 <jile. BĂPCIUNE.

pilele

Dum. 
Luni 
Marți 
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v. Călend./Gregor.

10 
11
12
13

M. Minodora 
C. Prof. Teodora 
S. m. Auton. 
Corneliu Sut.

14 f înalt. Sf. Cruci
15 S. Nechita
16 S. m. Eutina

22
23
24
25
26
27
28

Toma Linus
Tecla
Gelert
Cleopa
Ciprian 
Cosma și Dăm 
Venceslau

dm 17 Sept. n. 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.

S 6 m 1 n ț e
03
-£ H

â

Prețul pe?
100 ohilogx.

dela | pană

Grâu Bănățenesc
Grâu dela Tisa
Grâu de Pesta
Grâu de Alba-regala
Grâu de Bâcska
Grâu ung. de nord

80
80
80
80
80
80

6.30
6.35
6.30
6.30
6.40

6.45
6.50
6.45
6.45
6.55

Semințe veahi 
on nouă aoiul

ti ® o
-5 «
<5 â

Prețul per
100 chilgr.

dela pănâ

Săcară
Orz
Orz 
Orz
Ovăs
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț.
altă soiu

n
n

70-72
60—62
62.64
64.66
39.41

75
73

5.55
5.15
5 60
6.90
5.85

56
5.40
6 30
8.-
6.10

Jroduotediv. Boiul
OUVBUI

dela pună

Sem. de trif. Luțernă ungur. 40- 45 —
— francesă —• —

—. —
roșiă 42- 51.—

Oleu de rap. rafinat du piu —
Oleu de in —. - —
Uns. de porc dela Pesta 58 50 59.50

11 dela țeră — —

Slănină svântată 51.- 52.—
H afumată 55,— 56.—

S6u —.
Prune din Bosnia în buțl 14.75 15.25

din Serbia în saci 14.25 14.50
Lictar slavon nou 18.50 18.75

n bănățenesc
Nuci din Ungaria
Gogoși ungur es ci

serbescl
TMi Ara brută —

B galbină strecurată
Ceară de Rosenau _____ -• .■
Spirt brut __ t__ __,—

11 Drojdiuțe de spirt — X--- — ■

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 20 Septemvre st. n. 1895

Mâsura sâu

grautatoa

1 H. L.

1

ii

»
ii

n
I!

II

II
n
ii

H
M

î)

H

11
11
11
kilă
n

H

100 kil.

Calitatea.
Valuta a

triadă.
fl. or.

Rentă 
Renta 

n 
n 
n
n
n
n
n

română perpetuă 1875 
amortisabilă ....

n
n
n
B
n
z>

w t - țun. ae rzu iui. îoya 
Oblig, de Stat (Conv. ruralej. 
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 
Oblig.

i>

Scrisuri
n
n
,i „ „ ±ași . .

Oblig. Soc. de basalt artificial

(Impr. 1892 . . . 
din 1893
1894 int. 6 mii. 
(Impr. de 32. ’/2 mii. 
(Impr. de 50 mii.
(Imp. de 274 m. 1890 
(Imp. de45m. 1891 
(Im. de 120 iul. 1894

comunei
»
B

B
fonciare rurale . . . 

„ urbane BucurescT 
b » b

„ Iași . .

BucurescI 
,. din 
„ din 
„ din

1883
1884 
1888
1890

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 
Banca Națion. uit. div. 86.— 
Banca agricolă........................
Dacia-România uit. div. 35 lei 
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 
Soc. Rom. de Constr. uit. div.15 1. 
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0

» ,i „ „ 2 em. u. d. 0
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 n/u 
Societ. p. const, de Tramways 
20 trancl aur

0-5 Scad.
Q <S cup. -O ’

Apr.- Oct 103 V,
B 11 my,

Ian.-iul. 99 —
B 11 99.—

Ajr.-Oct. 96.7,
lai-lulifl 887,

n n 88?/,
89.’/,« n

h n 88?/(
r 11 88?/.

Mai-not. 102 7,
b n 283.-

lan.—Iul. 98.-
Mai- Nov. —
iun.- Dec. —
Mai-Nov. 98 >/,
lan.-lulie 93 ’/,

n n 101%
» n 91‘/.
b n 81.%
h n —

150 v __ _
într. v. 1575.
150 v. 232.--
într. v. 413.-

b ji 423,—
B » 335.--
b B 176.-
B M —•—
11 B 100.-
»» 1

îî >;
11 B

1 
1 

1 
r f 

i

•1 M

J B
2003

S C O MP T URÎ:

Banca naț. a Rom. 
Avansuri pe efecte 
Casa de Depuneri 
Londra . . . . 
Viena...................

5°/o Paris .... 2%
Petersburg . . 47,70
Berlin .... 37o

2% Belgia .... 37o
^7o Elveția .... 37o

Basilica ,
Credit
Clarv 40 fl. m. c. 
Navig. pe Dunăre 
Insbruck .
Krakau
Laibach
Buda
Palfiy
Crucea roșie 

dto 
dto

Rudolf
Salm , 
Salzburg .
St. Genois 
Stanislau .
Trieitine 47,7, 100 

dto 4% 5C
W aldstein . 
gerbescl 3% 

dto do 10
Banca h. ung. 4%

austr. 
ung. 
ital.

camp, vinde.
7.90 8.20

203.- 203 50
—.— 59.—

140.— 146.—
28.- —t—

* • . 27.- 28 -
22.50 23 50
57.— 58-
61.50 62 20
17 50 18-
11.— 11 80
13.25 18 —
23 50 24 50
70.50 71 —
27.— 27 50
71 50 72 50
42.75 46 —

m. c. 150.— —
) 72. - 76 —

53.— 56 —
37.50 37 60

franci
128.— 129 —

Cursufi fa bursa din Viena
Din 20 Septemvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Etenta de corăne ung. 4% . . .
[mpr. oăil. fer. ung. în aur .
Impr, căii. fer. ung. în argint4y2°/0 
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% . . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . .
Imprum. ung. cu premii .... 
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 
Renta 
Renta 
Renta 
Losurl
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Aoții de-ale Băncei ung. de credit 
Aoții de-ale Băncei austr. de credit 
Napoleondori.............................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista.............................
Rente de corăne austr. 4%. .
Note italiene.............................

de hârtie austr. . 
de argint austr. . 
de aur austr. . .
din 1860 . . .

121.95
99.40

124.25
102.—
121.30
97.80

Orz

cel mai frumos 
Grâut mijlooiu . .

mai slab . .
Grâu mesteoat 
„ f frumăsă
i.ăoară ț mijlooiă

f frumos
1 mijlooiu

r. x ( frumos 
Oy6s (mijlociu 
Cuouruz....................
Mălaiu....................
Mazăre....................
Linte...................
Fasole...................
Sămânță de in . .
Sămânță de oânepă 
Cartofi....................
Măzăriohe .... 
Carnea de vită . .
Carnea de poro . .
Carnea de berbeoe 
Său de vită prăspăt 
Său de vită topit

5
4
4
3
3
3
3
3
3

20
80
60
40
50

30

4
4
5
7
4

90
4

80

30

50
75

48
52
32

23
33

158.50
148.—
100.65
101.05
121.75
153.25

1063.-
488.75
403.20
9,55‘/2
58.90

120.30 
47.57%

101.-
45.35

Cursul pieței Brașov
Din 21 Septemvre 1895.

PrODrietar; Du*. âure! $9ur@șianu

Retaîor responsabil: GregcsHu ftBator.

Bancnote rom. Cump. 9.51 Vând. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vând. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vând. 9.57
Galbeni Cnmp. 5.63 Vând. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128.% Vând.
Lire turoescl Cump, 58,50 Vând.
Mărci germane Cump. 10.76 Vând.
Scris, fonc. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75



-19». w cerotie. W. £ eor<»ne.

Tote losurile se pot cumpăra din locurile anunciate prin placate. *1^
Budapesta, îu August 1895. DIRECȚIUNEA LOTERIEI DE CLASA MAGHIARA.
Andr&ssy-ut Mtr. 5. TELEGRAME: Magyarlotto ; Budapest,

Doritorii de a se ocupa cu vânzarea de Sosuri sunt rugați a se adresa cu cererile cătră noi.

Din incidental esposiției mileniului din Budapesta, 100,009 Sosuri,

31,439 împărțite în done clase, cu câștiguri și un premiu.
5 mii io ne 600,000 corone suma totală 

se plătesce în bani gata, fără nici un secernent. — Câștigul cel mai mare în cașul cel mai norocos este de 

rrxlllozx corone
Prima tragere în Budapesta deîa iS pană în 89 Octomvre 1895.

Prin urmare recomand și trimet cu rambursa: 

losuri originale pentru classa I-a 
losuri oroale complete, cari sunt valabile pantra amendoue tragerile 4,1 i

Losurî complete, carî ies cu câștig in clasa primă, pe lângă câștig se rebonifieă și depunerea anticipativă referitore la classa a doua. 
Comandele se fnc prin mandat postai rugând a nota adresa esact.

HEINTZE KĂROLY, VBOOelOr PfflCiM Budapesta, Szervita-ter 3.
CHECK CONTO: Cassa de păstrare poștală ung. 3960. — TELEGRAME: Lotto Heintze. — Cumpărătorii din provinciă să trimită 

separat pentru porto 10 filerî, pentru epistolă recomandată 20 filerî și pentru fiecare listă de tragere 20 filerî.
Casă de loterii, agenturi și contra vindfetorii se wor inființa pretutindenea.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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câștig

câștiguri

corone
600000 
400000 
200000 
100000
50000
40000
30000
40000
80000

162000
200000
2000(10 
230000 

2000000

mag
Soriiri de clasa I.

Tragerea 16—13 Octomv. 1895.

Prețurile losurilor <
i/ iz i/____ J________'10 /20

Sorțirî de clasa II.

W- Tragerea 6-14 Decemv.1895
din incidentul esposițiunei milenare din anul 1896

Dosuri esmise
cu 31,499 de câștiguri și un premiu. 

Câștigurile se plătesc fără de nici o subtragere. 
Șorțurile se îndeplinesc sub controla statului și pre- 

lângă supraveghiarea notarilor reg. publici.

corone corone
80000 = 80000
00000 = 00000
40000 = 400(H)
30000 = 30000
80000 = 20000
J6000 fes 15000
10000 = 10000

8000 — J6000
4000 = 32000
2000 = 20000
1000 = 13000
400 = 40000
200 = 172000

80 = TSOOOO
Total 1268000

‘orosie
600000 =
400000 =
200000 =
100000 =
50000 =
20000 =
15000 -
10000 =
8000 =
6000 =
2000 = 
1000 =
200 =
100 = 

câștiguri și premii 4332000
Prețurile losuriior complete (valabile pentru aineudoiW clasele):

’/. 1 ... losuri coroDlete.


