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Nr. 206.—Anul LVIII. Brașov, Duminecă, 17 (29) Septemvr? 1895.
Cuvintele monarchului

și municipiile.

Dumineca trecută, cu ocasiu- 
nea venirei Maiestății Sale la Clușiu, 
printre deputațiunile, cari au mers 
să-l salute, era și una a municipiilor, 
sub conducerea fișpauului comitatu
lui Cojocnei. Răspunsul, ce l’a dat 
Majestatea Sa acestei deputațiuni, e 
caracteristic.

Nu mă îndoesc, fiise Majestatea 
Sa, că municipiile își vor da silința 
mai întâi de tăte, de-a înainta bună
starea materială și spirituală a po- 
porațiunei. La împlinirea acestei da- 
torințe, deosebirea confesională său 
de limbă nu formeză nici un părete 
despărțitor, căci numai respectarea 
legilor, cari asigură tuturor drepturi 
egale, dăr și obligă pe fiă-care în 
mod egal, și numai munca folosităre 
pot da putere statului și pot asigura 
adevărata bună-stare a poporațiunei.

Acestea sunt cuvintele Majes- 
tății Sale, care își esprimâ tot odată 
dorința, ca cei din fruntea comitate
lor se lucreze tot mai mult în di
recțiunea acesta.

Este bun și frumos sfatul cu
prins în aceste cuvinte ale Mâjes- 
tății Sale, dâr, durere, sute și mii de 
cașuri dovedesc, că față cu cei ce 
stau astăfii la cârma comunelor și 
comitatelor ardelenesc!, ele sunt tâcă 
la urechia surdului.

Avem tocmai acum înaintea 
nâstră un esemplu, pe care-1 scbtem 
dintr’o gazetă ungurăscă din Clușiu. 
Se spune anume, că representanțele 
comunale din două sate românesc!, 
Varhegiu și Șolomoș, amândouă în 
comitatul Ciucului, au hotărît se in- 
scrie aceste comune între membrii 
fundatori ai societății de maghiari- 
sare numită „Kârpâtegylet", plătind 
fiă-care comună câte 50 fl. la fon
dul acelei societăți. Municipiul co- 
mitatens numai decât, în ședința sa 
dela 28 August, a aprobat acesta 
hotărîre și astfel sumele s’au și 
plătit.

Când însă representanțele co
munale din atâtea și atâtea sate ro
mânesc! aduseseră anii trecuți hotă- 

rîrea, ca partea ce li-se cuvinea d-lor 
din despăgubirea regaliilor s’o dă- 
ruescă pentru anumite șcăle, ori bi
serici românesc!, municipiile comi- 
tatense au sciut se tragă dungă peste 
hotărîrea comunelor și nici uneia 
dintre ele nu ’i s’a permis se-și dă- 
ruâscă partea pentru scopuri româ
nesc!, fiă școlare, fiă bisericesc!. In 
schimb înse municipiile comitatelor 
au aprobat și atunci hotărîriJe acelor 
comune, cari au voit să-și dăruâscă 
partea din regal pentru scopuri un
guresc!.

Etă dâră, cum sunt înțelese din 
partea municipiilor cuvintele Majes- 
stății Sale, că „deosebirea confesio
nală seu de limbă nu formâză nici 
un părete despărțitor11!

Nu ajunge, că comunelor năs- 
tre li-s’a luat totă libertatea, fiind 
date pe mâna unor venetici, cari ca 
membri în comitetele comunale le 
chivernisesc după plac și în numele 
locuitorilor români din comună aduc 
hotărîrile cele mai păgubitore și 
contrare intereselor naționale ale lo
cuitorilor, der mai vin pe de-asupra 
și municipiile, ai căror representanți 
fiind de-asemenea recrutați dintre 
Jidanii și Maghiarii șoviniștl, fac 
imposibilă ori ce hotărîre din partea 
comunelor, decă aceea nu cores
punde esclusiv intereselor maghiare.

Așa am ajuns se vedem, cum 
bunurile năstre comune ni-se iau din 
mână dina mare și se împart pen
tru scopuri streine și dușmănăse 
nâuă, âr bietul popor român trebue 
se sufere lipsa și se muncăscă. Mi- 
liănele cele multe, ce li-s’au luat 
Românilor numai cu cunoscuta oca- 
siune a despăgubirei regaliilor, sunt 
și vor rămâne o dovadă din cele 
mai revoltată re în privința acăsta.

In fața unei asemenea adminis- 
trațiuni, nu putem spera nici de 
cum, că cuvintele adresate de Ma
jestatea Sa cătră municipii vor afla 
vre-un răsunet. Trebue schimbată 
totă starea de lucruri, trebue schim
bat din temelii însu-și sistemul de 
guvernare, pentru ca se pătă fi po
sibilă o chivernisire a cetățenilor, 

în care deosebirea confesională seu 
de limbă se nu formeze nici un pă
rete despărțitor.

Revista septemânei.
Redeschiderea camerelor. După o 

vacanță de patru luni, s’au redes
chis Joia trecută ambele camere un- 
guresci. Ce isprăvi vor mai face „pă
rinții patriei" și cu ce legi ne vor 
mai surprinde, vom vede. De-ocam- 
dată amintim, că în prima ședință 
a camerei deputaților, ce se va ține 
Luni, se vor presenta vre-o 50 de 
rugări de prin municipii. Intr’o mare 
parte din aceste rugări se cere a se 
lua prin lege măsuri, ca se se re
guleze lefurile funcționarilor. Intre 
cele dintâi lucruri, cu cari va ave 
se se ocupe dieta în noua sesiune, 
va fi așa-deră căpătuirea funcționa
rilor ungurescl de prin comitate. Se 
va face apoi și o interpelare, în care 
se va lua la răspundere guvernul 
pentru-că a „suferit", ca episcopul 
săsesc Miiller să salute pe Majestatea 
Sa la Clușiu în limba germană și nu 
în cea maghiară. Mai întâi detăteînsă 
se va presenta Luni raportul comi- 
siunei asupra proiectelor de lege 
asupra liberului esercițiu religionar 
și a recepțiunei Evreilor și tot Luni 
se va presenta și exposeul minis
trului de finanțe.

Programul lucrărilor noului gu
vern. piarul german „Allgemeine Ztg.“ 
publică în numărul său dela 18 c. 
sub acest titlu un articul în care 
fiice, că tote lucrările și toți pașii 
ministrului-președinte îi caracteri- 
seză un anumit grad de optinism 
și o speranță sigură în realisarea 
creațiunilor sale legislatorice și ad
ministrative. El se încrede fărte 
mult în puterea guvernului și a par
tidei liberale, despre care crede, că 
păte duce în deplinire ori-ce lucrare, 
fără sucurs și ajutor străin. Banffy 
anunța începerea păcei bisericescl- 
politice cu 1 Octomvre., ceea ce 
însă lui „AUg. Z.“ nu i-se pare, că 
ar fi chiar așa, deore-ce bisericile 
catolice și grecesc! n’au de gând să 

renunțe la drepturile lor. In fine 
după-ce numitul fiiar german vor- 
besce despre celelalte probleme, ce 
și le-a propus Banffy să le resolve, 
fiice despre politica lui față cu na
ționalitățile următorele: „Un punct 
însemnat din programul guvernului 
este politica cu naționalitățile. Fap
tul, că ministrul-președinte recunăsce 
esistența cestiunei naționalităților, 
dovedesce că întru cât-va e nepre
ocupat (!?) deăre-ce mulți politician! 
nici nu vreu să scie de o astfel 
de cestiune. Pașii însă, pe cari vră 
să-i întreprindă guvernul în ecesta 
cestiune, nu pot fi deplin aprobați, 
deăre-ce nu corespunde adevărului, 
că mișcarea naționalităților și lățirea so
cialismului ar fi de a-se reduce singur 
numai la machinațiunile unor agi
tatori vanitoși și josnici. Statul un
gar e dator se recunoscă pretensiunile 
juste ale naționalităților, și în scopul 
de a-le mulțămi, să producă crea- 
țiuni positive în ce privesce legis- 
lațiunea. Amnestiarea Românilor 
osândiți în procesul Memorandului 
va ave un efect liniștitor atât în 
lăuntru cât și în afară și faptul 
acesta dovedesce (! ?) că programul 
de guvernare al lui Banffy și al co
legilor săi se caracteriseză prin mo- 
derațune, precugetare și liniște(? ?)“

Alegerile pentru consiliul comunal 
din Viena. Eri s’au finit alegerile 
membrilor consiliului comunal din 
Viena. In tăte cercurile electorale 
au fost aleși antisemita cu mare ma
joritate, așa încât antisemiții vor re- 
presenta dou£ din trei părți din în
treg consiliul comunal viitor, fia
rele jidane și filosemite din Viena, 
Pesta, precum și din străinătate sunt 
grozav de supărate de acest resul- 
tat fatal pentru fiii lui Moise. Strigă, 
sbieră, înjură, și mai ales se sbu- 
ciumă ca să împiedece pe o cale 
său alta alegerea antisemitului Dr. 
Lueger ca primar al Vienei, alegere 
ce se va face în proximele fiile. Noi 
din partene nu putem fiice, decât, 
că ar fi bine se ia și Budapesta 
esemplu dela Viena.

FOILETONUL „GAZ. TRANS. “

Din „Schilflieder" de N. Lenau.

v.
Nemișcat se ’ntinde lacul,
Eră rafiele de lună
Rose palide-i așâfiă
Prin a trestiei cunună.

Colo cerbii pasc pe costă
Și privesc întins la stele;
Când și când tresar în trestii 
Adormite păsărelo.

Plânsă îmi cobor privirea
Și prin suflet mi-se duce,
Ca o sfântă rugăciune 
Amintirea ta cea dulce.

Din „Waldlieder" de N. Lenau.

IX.

Ingălbenitul codru tace, 
Ușor prin ramuri vântul bate
Luând atâtea foi uscate;
Acestă morte blândă-ml place.

P’aicI de drum să gată tdte — 
— Trecut’au fiilele iubirii 
Cu farmecile ciripirii, 
Și lin cad frundele uscate.

Spre Sud merg paseri oălătdre, 
Din ramuri câte-un cuib răsare;
De scut el lipsa dor’ mai are? — 
— Mereu cad foile ușore.

In fremătul de codru’ml pare,
Că aș descoperi o veste :
Că totă mor tea asta este
Numai o tainică schimbare.

Brașov. L Prificu.

Dimineața și Seara.
De D-na Columb.

Dimineața. Fiți bărbați, boulenii 
mei! fiți bărbați! Frigul de dimi- 
neță vă pătrunde, der când mun- 
cesci, te încălfiescl: fiți bărbați. Am 
plecat pănă nu se luminase de fiiuă 
și e greu să’țl ari brazda pănă nu 
s’a risipit încă întunerecul, der eoă 
vine și fiiua, răsăritul începe a-se 
face portocaliu, și norii se tivesc 
cu aur. O să iasă sărele curând, și o 
să ne însuflețescă cu rafiele lui. Fiți 
bărbați, boulenii mei!

Trebue să muncim, căci vieța e 
muncă', ai fi trist, ai fi vesel, ai fi 
nenorocit, ai fi fericit: de muncit 
trebue să muncesc!, decă esci vesel, 
munca îți sporesce veselia, căci te 
simți mândru, că esci și tu bun la 
ceva; decă ești trist, munca te face 
să mai uiți și te mângâie. Gei mai

nefericiți omeni sunt aceia, cari când 
sunt mâhniți, stau să-și numere la
crimile.

Trebue să muncim, asta e legea: 
ori-ce muncă folosesce cuiva.

Brazda, pe care o tragem e 
legănul secerișului viitor, și pănă să 
hrănescă munca nostră pe ămeni, 
corbii, cari se țin flămânfii după 
noi, pare că ne fiic: „Pentru noi 
răstărnă fierul plugului pământul, 
ca se găsim noi insecte, larvele cari 
stăteau ascunse. Și afii ne dă omul 
de mâncare, și în vreme de pace și 
în vreme de răsboiu, omul muncesce 
pentru corbi".

Trebue să muncim; trebue se 
pregătim secerișul cu mult înainte. 
Trebue se aibă vreme sămânța se 
dormă în pământ, unde vor muia-o 
ploile și vor face-o să încolțescă; de 
multe-or! o s’o lumineze sărele pănă



Pagin 2 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 206—1890.

Maiestatea Sa la Clușiu.
Dumineca trecută Majestatea Sa a so

sit la Clușiu, unde a petrecut dela 71/ , ore 
dimineța până la 3 ore după amedl, când s’a 
dus apoi la Huedin pentru a fi de față la 
manevrele militare.

La sosirea în Clușiu, onorurile mili
tare le fă ou. Majestății sale un batalion dela 
regimentul românesc 31 din Sibiiu, care a 
fost adus la Clușiu anume pentru aoest 
scop. Tot feciori români sdravenî și aleși, 
din jurul Sibiiului, sub comanda căpitanu
lui român I. Florian. Majestatea Sa a spus, 
oă e forte mulțumit, și a lăudat pe feciorii 
acestui batalion.

La 9 ore domnitorul se duse la bise
rica romano-oatolică pentru a asoulta s. 
rugăciuni, după care urma primirea mai 
multor deputațiunî, cari se duseră la Clușiu 
anume pentru ca să-l felicite de bună ve
nire. Primirea deputațiunilor s’a făcut în 
palatul Banffy, unde era încuartirat Ma
jestatea Sa.

Intre deputațiunî, a fost primită mai 
întâiu deputațiunea clerului romano-catolic, 
în locul al doilea a fost primită deputa
țiunea clerului român greco-catolio, în lo
cul al treilea deputațiunea clerului român 
greco-oriental, apoi deputațiunea clerului 
săsesc și în fine alte vre-o (jece deputa- 
țiunl, între cari se afla și una a Jidanilor, 
oarl pentru întâia-dată se presentară și 
ei cu ocasiunea acesta ca corporațiune 
deosebită, alături cu bisericile creștine 
din țâră.

Deputațiunea clerului român greco- 
catolio, constătătore din vre-o 75 membri, 
a fost condusă de Escelența Sa Metropo- 
litul dela Blașiu Dr. Victor Mihalyi, care 
în vorbirea de felicitare dise între altele, 
că biserioa română gr. cat. servesce bine
lui patriei prin susținerea multor institu- 
țiunl (scole) folositore, a căror desvoltare 
a fost sprijinită de îdsu-șI Majestatea Sa; 
oierul și oredinoioșii și în împrejurări 
grele îșl caută mângâiere în grația Majes
tății Sale.

La acestă vorbire răspunse Majestatea 
Sa dicend, că primesce ou bucuriă pe repre- 
sentanții clerului gr. oat., și oă va fi cu 
bunăvoință față cu biserica gr. cat., dâr 
doresce, ca credința cătră tron, respectarea 
legilor și iubirea patriei mame comune să 
flă tot-deuna steua conducătore a luoră- 
rei lor.

Deputațiunea oierului român greco- 
oriental a fost condusă de Escelența Sa 
Metropolitul dela Sibiiu, Miron Romanul, 
și a constat din vre-o 40 membri. Esee- 
lența Sa (fise între altele: Ne rugăm cu 
cea mai profundă venerațiune, ca să vă în
durați Majestatea Vostră a împărtăși, ală
turea ou celelalte biserici din patriă, și bi
serica nbstră strămoșescă, espusă multor 
isbirl și neajunsuri, în prea înalta grațiă 
de domnitor și în puternica scutire a Ma
jestății Vâstre. — Er la urmă adause in 
limba română: „Să trăâscă ferioit Majes
tatea Sa prea bunul nostru monarchs

La asta Majestatea Sa li-a adus aminte 
representanților biserioei române gr. or. de 
vorbele, ce le-a dis tot la Clușiu înainte ou 
opt ani, ca adecă fiă-oare oonfesiune, fără 
deosebire de naționalitate, să se simtă una, 
și să se coutopâsoă în credința cătră tron, 
în iubirea cătră patria comună, în respec
tarea legilor și în împlinirea datoriilor pa
triotice. La urmă li-a dat sfatul, ca numai 
în acestă direoțiune să-și întrebuințeze 
marea influință, ce-o au asupra credin
cioșilor.

Cât timp a stat la Clușiu, Majestatea 
Sa a vorbit tot unguresoe. Archiereii încă 
au vorbit unguresce toți, afară de episoo- 
pul săseso Miiller, care a salutat pe dom
nitor în limba bisericei sale, adecă în cea 
germană, er domnitorul de-asemenea i-a 
răspuns în limba germană. împrejurarea 
acâsta i-a supărat mult pe șoviniștii unguri, 
ba se (jice, că în causa aoesta se va face 
și o interpelare în cameră, că pentru-oe 
adecă ’i s’a îngăduit episcopului săsesc să 
vorbescă în limba germană.

Majestatea Sa a visitat apoi mai multe 
institute, după care la 3 ore a plecat la 
Huedin. Aoi a stat pănă erl, când s’a re
întors la Viena.

Cătră, clerul și poporul român din 
eparchia Aradului.

(Partea a doua a circularei episcopului Jfețianu, 
in causa nouelor reforme bisericescl. *)

*) începutul acestei circulare s’a publicat în 
numărul de erl. — Red.

10 AN,
din îndurarea lui Dumnedeu episcop die- 
eesan al Aradului, Orăcjii-marI, lenopolei 
și al Hăimagiului, precum și al părților 

adnecsate din Banatul-Temișan.
Iubitul i cl'r și popor eparchial: dar și milă 

dela Dumne<icu Tatăl și Domnul nostiu 
Isus Christos!

Este oea mai imperiosăc’ datorință 
a nostră și mai ales a iubitei nostre preo- 
țiml a întări tot mai mult poporul în cele 
trei mari virtuți și în credința, în cele șepte 
taine ale legii cei nouă, făcăndu-1 a ține 
sus și tare la sânțenia lor și arătându-i, că 
cine ar desconsidera una din acestea, ar 
strica biserioa străbună, basa esistenței și 
desvoltării nostre, convingând pe toți ai 
noștri, cumcă numai făcând așa, va pută 
biserica nostră suporta fără urmări grele 
și acâsta, ca și alte asemenea cercări grele.

Și noi tare credem, că atât poporul, 
și cu atât mai vârtos preoțimea și 'inteli- 
gința nostră, vor fi și astădată ca tot-deuna 
la înălțimea chiămării și întru împlinirea 
acestei mari datorințe. Noi tare oredem, că 
fiă-care membru al bisericei nâstre, va în
țelege, că a sosit timpul, când trebue să 
ne punem toți serios la lucru, preot și în
vățător, inteligențl și popor; a sosit timpul 
să dispară dintre noi orl-ce divergințe, și 
să îngrijim cu totii de susținerea religio- 
sității și de alipirea tot mai căldurosă la 
biserica străbună, făcând, ca învățăturile 

nostre să străbată la inima tuturor alor noș
tri, er faptele nostre bune să le fiă de mo
del; a sosit timpul, să ne interesăm cu 
toții, oa niel-când altă-dată, de biserica stră
bună, căci de n’am face acesta, ne-am des- 
organisa și ar slăbi dintre noi aceea pu- 
ternioă legătură a credinței, care în tim
puri bune și rele ne-a întrunit într’o fa- 
miliă mare, din care toți facem parte, și 
așa am păcătuit greu înaintea lui Dumne- 
(jeu și a posterității.

Acâsta mare și frumosă lucrare este 
mai mult a preoțimei nostre, care și după 
chiămare fiind angajată la aceea, numai 
așa se face dâmnă de aceea frumosă chiă
mare, ca și de frumosul nume de „părinte“ 
al poporului, și numai așa va pute treoe 
biserica și peste acestă grea cercare.

In grava situațiune și între grelele îm
prejurări în cari ne aflăm, nici nu credem 
să esiste suflet de om între noi și cu atât 
mai puțin vre-un preot, oarele să nu vo- 
iască a conlucra dm tote puterile, la delă- 
turarea relelor oe ne amenință, er între
barea pâte fi numai: cum să procedem la 
realisarea salutarelor nostre intențiunl ? Și 
ce ținută să luăm față de rerormele cele 
nouă politice bisericescl? Pentru-ca să pu
tem lucra fără împiedecare la înaintarea 
nostră în cultura morală religiosă și prin 
acesta la scopul suprem al vieții.

Noi ținem, că precum atunci, când un 
bun părinte observă cercări grele în fa
milia sa, învață și luminâză pe toți mem
brii familiei, cum să trâcă fără pericol, 
peste acele ceroărl; tot asemenea și când 
un preot, un părinte sufletesc observă cer
oărl grele in poporul său, familia sa cea 
mare, învață și luminâză pe toți poporanii 
săi, cum să trecă și ei peste asemenea cer
cări fără împedecare.

Astfel dâr să învățăm și să luminăm 
și noi poporul nostru, arătându-i prin cu
vântări în biserică și prin învățături și afară 
de biserică, la tocă ocasiunea, cumcă actul 
civil, ce are a-se încheia la funcționarul 
ooncredut ou acesta sub numirea de căsă
torie civilă, este un act, ce regulâză refe
rințele civile ale oăsătoriei din punctul de 
vedere al legilor statului; pe când căsă
toria bisericâscă este una dintre cele șepte 
taine ale legii cei nouă, ce se îndeplinesce 
prin preot în sânta biserică strămoșescă, 
înaintea lui Dutnnedeu și a âmenilor, după 
orenduiala sântelor canâne bisericescl, în- 
vocându-să darul și binecuvântarea lui Dum
nezeu asupra căsătoriților.

Să se spună poporului, cumcâ căsă
toria oivilă nu numai nu împedecâ pe cea 
bisericâscă, ci din contră ohiar și funcțio
narul, oarele a încheiat contractul oivil, 
este îndatorat a spune părților, că prin ac
tul sâu căsătoria oivilă ele n’au satisfăcut 
și datorinței religiose, adecă de a primi și 
oăsătoria bisericesoă și prin aoâsta și bine
cuvântarea lui Dumnezeu.

Să se sfătuesoă cei oăsătorincjl și'pă
rinții lor, oa ei intențiunea lor de căsă
toria se o arate mai întâiu preotului, ca și 
pănă aouma, pentru-ca preotul să aibă oca- 

siune, a-le da îndrumările și eventual și 
sprijinul necesar.

La aceea ocâsiune preotul le va spune, 
oum au a procede la insinuarea intențiu- 
nei lor și la funcționarul civil, observân- 
du-le, că aceea insinuare se pote face ori 
prin părinți, ori prin plenipotențl și că nu
mai la încheerea actului oivil au a-se pre
santa oăsătorintjii în persână, în presența 
alor doi martori, cari pot fi bărbați ori fe
mei și așa și preotul.

In fine se spună celor căsătorincji și 
părinților lor, că numai după încheierea ac
tului civil vor putâ primi și căsătoria bise- 
rioâscă, când vor merge la s. biserică ou 
solemnitatea îndatinată din moși și stră
moși la asemenea ooasiunl.

învățând preoții așa, îșl vor împlini 
o mare datorință cătră Dumuecjeu, cătră 
biserica străbună și popor, âr pentru-ca în
vățăturile lor să fiă bine primite, vor avâ 
a convinge pe omeni la totă ocasiunea, că 
fiind biserica străbună cel mai prețios te- 
saur, scutul și adăpostul nostru în t6te 
timpurile grele și de cercare, cel oe ar 
desconsidera acel tesaur prețios, aoela ar 
strica biserioa străbună, ar strica temelia 
asistenții și a viitorului nâmului nostru, și 
ar fi osândit de Dumnezeu și de posteri
tate, căci scris este: „ Cine va strica biserica 
lui Dumnezeu, strica-l va și Dumnedeu pe 
acela“.

Din contră oel ce va învăța și lumina 
și va luora la întărirea biserioei, va fi bine
cuvântat de Dumnecjeu și de omeni, oăci 
scris este: „ce/a ce va face și va învăța, 
acela mare se va chiăma întru împărăția lui 
Dumnecțeu“.

In vederea acestora, în oonțelegere ou 
Prea Sânțitul nostru Sinod episoopeso în 
numele lui Dumnedeu și al bisericei, și în 
numele fericiților noștri strămoși, cari ni-au 
lăsat biserica de cea mai scumpă moștenire, 
pentru-ca și noi să o lăsăm urmașilor noș
tri din neam în neam de atare scumpă 
moștenire, cerem și pretindem dela preoții 
și toți inteligenții noștri, să lucre cu toții 
la întărirea simțului religios arătând po
porului la tâtă ocasiunea, că fiind oăsătoria 
una dintre oele șepte taine ale legii Dom
nului, cei oăsătorindl numai așa vor ave 
binecuvântarea lui Dumnezeu, dâcă vor 
ținâ sus și tare la sânțenia tainei și dâcă 
după încheierea actului civil vor primi și 
sânta taină a cununiei.

Dâcă s’a cerut oând-va ca preoți se 
fiă la înălțimea chiămării lor, și să-și îm- 
plirâsoă acea chiămare cu totă oonsoiențio- 
sitatea, deoă s’a oerut când-va, ca și inte
ligență noștri să se facă apostoli lumină
tori ai poporului prin cuvinte și prin fapie 
apoi acâsta se oere mai mult acum în fața 
reformelor, de cari vorbim, și în împreju
rările grele în oare ne aflăm.

Dâr pentru-că învățăturile și sfaturile 
preoților și ale fruntașilor noștri, se fiă 
bine primite de toți ai noștri, este nea
părat de lipsă, oa cele vorbite și sfătuite 
să fiă întărite și prin faptele oelor ce le 
vorbesc. Și anume, când preoții și fruntașii

se dea gata secerătorilor spicul hră
nitor. Se tragem brazde, boulenii 
mei.

In clipa acesta muma, după-ce 
a dat copiilor mâncarea de diminăță, 
pune in mâna fiă-căruia câte-o carte 
și îi trimite la șcălă. Ei sunt sămân
ța viitorului; se dea Dumnezeu, ca 
sfaturile și lecțiile cele bune se facă 
se încolțescă binele în inimele lor, 
ca se pătă fi în stare se’șl împli- 
nescă chiămarea lor în lume.

Se ne tragem brazda și se dea 
Dumnezeu bucate frumăse tatălui 
și muncitorului.

Seara. Fiți bărbați, boulenii mei! 
ațî obosit, abia mai trageți după voi 
tăvălugul, care acopere semența, 
der aveți răbdare, că ecă am is
prăvit.

Cerul e roșu la apus și brasdele 
de păment par nisce cărbuni de foc, 
așa le lumineză cele din urmă raițe 
ale sorelui, care se mai cobdră er 

și piere. Flacăra se urcă dreptă spre 
cerul întunecat, și luna nouă, care 
strălucesce, albă și subțire, ne ves- 
tesce ndptea și odihna. Aidem acasă: 
staulul vă așteptă, nu ne-am perdut 
cțiua nici voi, nici eu.

Departe colo, în jurul bisericei, 
e satul; prietenii, rudele, vecinii se 
întorc acasă și ei cu sculele ori cu 
vitele; și ușile se deschid de se văd 
casele luminate zimbind, parcă mun
citorilor. Copilașii nu s’au întors dela 
șcdlă; nevasta le pregătesce de mân
care și ascultă la sgomotele de pe 
drum. O se ne aucja și o să ne cu- 
născă de departe. Când mă gândesc 
la ce am se găsesc acasă: la scău
nelul de lângă vatră, la copilași, cari 
mi-se vor urca pe genunchi, la ciorba 
caldă de pe masă și la zîmbetul 
blend al nevestei, când m’o vedea, 
mi-se âmple inima de bucuriă, și nu 
mai simt ostenelă de loc.

Clopotul dela biserică bate de 
trei-orl: odată pentru Dumnecțeu, 

altă-dată pentru cei vii și a treia- 
oră pentru moiți; se ne descoperim 
capetele și să ne rugăm. Se ne gân
dim la Dumnezeu, care ne-a datași 
putere să ne câștigăm pânea de tdte 
cjilele; să ne gândim la cei, cari 
umblă pe lângă noi în vieță, și se 
mulțămim lui Dumnezeu, care a ho- 
tărît să nu fiă omul singur; se ne 
gândim la cei, cari au lucrat înainte 
de noi pămentul, și cari s’au dus 
unde ne vom duce și noi, când ni-o 
veni vremea. De-ar pute se fiă și 
sera vieței mele ca sera acesta!.... 
Când te culci cu corpul ostenit și 
cu cugetul curat, nu ți e frică de 
visuri urîte: numai celor răi le e frică 
ndptea. Oare viața nu e o cjÂ lungă 
de lucru? Pentru cei cari au trăit, 
cum se cade se trăescă omul, sera 
trebue să fiă binevenită.

Numai cu vitele se scote serâcia 
din casă.

De P. Ispirescu.

A fost odată ca nici odată, etc.
A fost odată un țăran și-l chema 

Negoie. Acest țăran era om voinic 
și harnic. Nu-i păsa lui de nu sciu 
cine de-ar fi fost. Vecți că-și căta de 
munculiță lui, îșl plătea dajdia, se 
avea bine cu toți din sat, și cum 
făcea el, ce dregea el, se chiverni
sea omul ca se-i ajungă agonisela 
muncei sale pentru multă vreme.

Ii veni vremea de însurătdre, 
și, ca tot creștinul, îșl făcu și el rân
dul. Ce se vec|lD-ta? Odată cu ne
vasta, se strecură în casa lui și să
răcia. Ea găsise un tron vechiu, ur
gisit într’un colț din bordeiul Negu
lui, la care nime nu luă aminte, și 
acolo, pe densul, sărăcia îșl făcu 
culcușul. Sta grecesce pe tron cât e 
cțiulica și nopticica de mare, și din 
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noștri vor sfătui și îndemna poporul la 
evlavie și religiositate, atunol mai întâi dân
șii și familiile lor să se arate evl' vioșl și 
religioși; când preoții și fruntașii sfătuesc 
pe omeni a ține sus și tare la religiunea 
străbună, la obiceiurile și datinile religi
ose, la cercetarea regulată a biserieei și 
alte asemenea, atunci mai întâi dânșii se 
dovedâscă strînsa lor alipire de acestea și 
adecă preoții îndeplinind regulat la timp 
potrivit și cu totă pietatea servioiile divine 
și alte funoțiunl religiose, er la căsătoriile 
obveninde la familiile lor, ori la rudeni
ile și amicii lor, se fiă cei dintâi, cari se 
arete alipirea lor de biserică și ținerea mai 
pe sus de tote, la sânțenia tainei cununiei.

Să nu perdem din vedere iubiților, că 
prevăcjând fericiții noștri străbuni, cum-că 
între grelele nostre împrejurări, numai prin 
biserică ne putem desvolta în direcțiune 
religiosă morală și putem înainta tot mai 
mult spre scopul ce urmărim, secoll întregi 
au luptat în grele suferințe pentru susți
nerea așezămintelor bisericescl în curățenia 
și sânțenia lor, ca se ni-le lase și nouă de 
îndreptare în cărările cele spinose ale vie
ții ; se nu perdem din vedere, că precum 
vom țină noi clerul și poporul la sânțenia 
acelora, de acuma la începutul introducerii 
reformelor politice-bisericescl, așa se va 
urma și în viitori, deci der acum la înce
put avem mai mult a-ne îndoi silințele 
nostre.

Deși în instrucțiunea emanată din par
tea prea Veneratului nostru Consistoriu 
metropolitan, ca organ suprem administra
tiv, câtră toți preoții din metropolia ndstră, 
se indică mai special procederea iubitei 
nostre preoțiml și ținuta iubitului nostru 
popor față de amintitele reforme, și anu
me față de căsătoria și matriculele civile, 
și de crescerea ’ pruncilor din căsătoriile 
mixte, totuși pentru și mai bună orientare 
și pentru luminarea poporului în oasurl de 
lipsă, venim a mai recomanda iubitei nos
tre preoțiml ca se studieze și dânsa dispo- 
sițiunile legilor amintite și instrucțiunile 
ministeriale referitore la acelea.

Comunicând acestea iubitului nostru 
cler și popor spre scire, orientare și aco
modare, cerem și așteptăm, ca mai ales 
iubita nostră preoțime se înțelâgă, cum-că 
introducerea atinselor reforme ar pute ave 
urmări grave și durerdse pentru biserica 
nostră, decă preoțimea nu va fi la înălți
mea chămării sale și anume, decă nu va 
desvolta pe lângă receruta înțelepciune și 
un zel deosebit, un tact corăspurdător și o 
tractare și purtare părintâscă cu poporul 
pentru a-1 atrage și a-1 alipi tot mai tare 
de biserica străbună.

Dâcă preoții noștri cei bătrâni cu mai 
puțină învățătură în asemenea împrejurări 
grele, au sciut desvolta asemenea zel, pur
tare, tact și înțelepoiune și așa ni-au con
servat ceea ce avem mai scump, poporal 
și religiunea străbună, așteptăm și sperăm, 
că și preoții noștri de acuma cu mai multă 
învățătură vor păzi cu sfințenie aceea 
scumpă moștenire părintescă, și o vor cul

tiva și conserva și pentru urmașii noștri 
din nâm în nem.

Rugând pe Dunecjeul părinților noș
tri, să ne trimită la tdte acestea și ajuto
rul său cel puternic și împărtășindu-vă 
bine-cuvântarea ndstră archierdscă, am 
rămas.

Arad, în 29 August 1895.
A-1 vostru tuturor

de bine voitor archiereu :
Iopn Mefiiinu, 

Episcopul Aradului.

„Limba nâstră și pâmentul nostru.“
jQiarul din Bucovina „Deștepta

rea? continua și în numeral seu mai 
nou cu articolii întitulați „Pământul- 
nostru?, articol! menițî se deștepte 
poporul nostru, ca acesta se înțelegă 
ce însemnă limbă română și pământ ro
mânesc. Reproducem aci următorul 
pasagiu din amintitul articol:

Si ne păstrăm, si ne aș. arăm și si ne 
iubim limba cu tot sufletul nostru și cu tote 
puterile nostre, pentru-că dintre tote primej
diile, cu cari ne putem pierde pământul 
strămoșesc, primejdia înstrăinării de limba 
ndstră este cea mai mare, și anume ecă de 
ce: Decă ești bună-oră bețiv și dai pe gât 
un ogor, ori două, ori pote tot câmpul ce-1 
ai în țarină, apoi dela o vreme nemurile 
tale tot se trezesc, te arată la judecătoria, 
că strămășescl cu fliușca averea copiilor, 
judecătoria te pune sub epitropie, adecă îți 
închide calea de-a mai vinde pământul și 
a bea, și așa tu pote tot mai rămâi măcar 
cu casa și cu grădinuța. Ddcă împrumuți 
bună-oră bani cu carnete mari, și datoriile 
te apasă, atuncia vindl pote o bucată de 
loc, pote două, ca să scapi de datorii, și ră
mășița pământului tot îți rămâne. Der decă 
un Român se înstrăineză de limba româ- 
nâscă, atuncia și tot pământul lui și totă 
averea lui și tâtă familia lui se înstreinâză 
de nația românescă, și așa omul acela face 
daună cumplită întreg nâmului său. Din 
pricina asta omeni de aceștia se chiamă 
„vânători de nemu. Ei mai bine ar fi să se 
cheme vendetori de pielea lor, pentru-că, 
decă îșl vând limba, se vând adecă singuri 
pe sine; dâră fiind-că lumea îi judecă pe 
omeni de aceștia cu tot dreptul ca pe nisce 
prăpădiți, și chiar din pricina asta nu-i mai 
bagă în nici o semă, de aceea le elice „ven- 
cțitori de nem“, gândind numai la dauna ce 
ei o fac nâmului lor. Și mai ales în dina 
de adl nu-i altă pată mai mare pe lume, 
nu-i alt cuvânt mai urît de ocară, decât 
pata cea negră și ocara cea urîtă a unui 
om, căruia i-se dă porecla „venfletor de 
neamu.

In vremile trecute noi Românii am 
avut sute de mii de vendătorl de nâm, 
pentru-că sute de mii de frați de-ai noștri 
s’au înstrăinat de limba românescă și s’au 
dat la alte limbi. Acei frați ai noștri s’au 
făcut vânzători de nâm din nesciință, ei 
adecă n’au sciut bieții ce preț mare are 

limba nostră românâscă, și de aceea nime 
nu-i pâte osîndi. IA diua de astădl insă 
Românul acela, care s’ar lăsa de limba sa, 
ar fi vrednic de cea mai mare ură, pen- 
tru-că acuma ni-se pare că nu-i Român fra. 
să nu scie vorba învățatului nâmț Hoffman, 
care dice că „limba românescă îi așa de fru- 
mosă și de bogată, încât cu deosebire s'ar po
trivi si fiă vorbită de cel mai luminat popor 
de pe lumeu.

Sciind noi vorba asta și mai sciind 
și aceea, că Românul, care s’ar înstrăina 
de limba sa, s’ar înstrăina nu numai singur 
pe sine și pe familia sa, ci ar înstrăina și 
tot pământul său și totă averea sa, s’ar 
duce adecă cu tot ce are în tabăra străi
nilor și așa ar face rane de morte nâmului 
nostru românesc, apoi cu bună sâmă, că 
trebue să munoim și si luptăm din răsputeri 
pentru păstrarea limbei nostre. Așa-dâră sute 
de limbi străine dâcă am soi, noi de limba 
ndstră să nu ne deslipim, cu străinii numai 
întrînsa să vorbim și cu tot focul sufletului 
s’o iubim, pentru-că numai păstrându-ne 
limba și pământul, putem să trăim și să fim 
popor românesc în veci.

Vedem cu ochii, că viâța în diua de 
adl este o luptă neîncetată. Fiă-care dintre 
noi, având numai un dram de simțire pen
tru binele nostru obștesc, trebue să cjică, 
că astădl nu-i vremea de trăit în desfătări, 
în plăceri și în desmerdări, ci vremea lup
tei și a muncei tuturora, dela vlădică pănă 
la opincă, cum se dice, și umăr la umăr, 
mână în mână ca frații.

Va să <ji°ă multă muncă și multă 
luptă ne aștâptă pe noi Românii pe tote 
căile, ca să ne închiegăm într’un trup și 
într’un suflet, să ne păstrăm tote cele ce’s 
ale nâstre, să câștigăm altele ce încă nu 
le avem și să ne apărăm și să înmulțim 
mai ales pământul nostru. Pământul este te
melia temeliilor pentru viița ndstră, și de 
aceea orl-ce luptă și ori-cc muncă întreprin
dem, trebue se țintiscă la păstrarea și la în
mulțirea pământului.

Instrucțiune
cu privire la procedura, ce vor avea a urma 
organele, respective preoții și poporul drept 
credincios al biserieei gr. or. române din 
provincia nostră metropolitană față de re

formele noue politice-bisericescl.
II.

Relativ la religiunea pruncilor din că
sătoriile mieste.

{art. de lege XXXII. 1894.)
8. In înțelesul art. de lege sus- 

provocat la căsătoriile mixte, părțile 
înainte de încheierea căsătoriei se 
pot înțelege și învoi, ca pruncii care 
se vor nasce fără diferință de sex 
să urmeze religiunea unuia dintre 
părinți, acestă învoelă se pâte face 
prin act înaintea notariului public, 
judelui reg. primăriului orășenesc 
seu protopretorului administrativ.

lnvoela acesta reciprocă mai târ- 
cjiu numai în cașul acesta se p<5te 
strămuta, când unul dintre părinți 
trece la religiunea celui-l’alt și ast
fel căsătoria devine de aceia-șî reli- 
giune. In acest cas, însă pruncii 
născuțl mai ’nainte și trecuțl peste 
anul al 7-lea pănă inclusive al 18-lea 
an de etate numai cu aprobarea au
torității orfanale vor putea fi consi
derați de trecuțl în religiunea nouă 
a părinților.

9. La cașul decă părțile, care 
pășesc la căsătoriă mestecată, nu 
s’au înțeles prealabil prin act oficial 
în privința religiunii pruncilor, atunci 
pruncii, cari se vor nasce din acesta 
căsătoriă mixtă au să urmeze după 
sex (gen) religiunea părinților, ame- 
surat art. de lege LIII din an. 1868.

10. Pruncii nelegiuiți fără deo
sebire de sex (gen) urmeză religiu
nea mamei. Eară decă mama trece 
la altă religiune, pruncii nelegiuiți 
de ambele sexe pănă la al 7-lea an 
al etății, se consideră de trecuțl cu 
mama lor la noua religiune a densei.

Pruncii nelegiuiți de partea băr- 
bătescă, cari nu au trecut peste anul 
al 7-lea de etate, decă devin legiti
mați seu recunoscuți prin act public 
de tata lor natural, dela legitimare 
și respective dela recunăscere, în 6 
luni pot fi reclamați de tată în re
ligiunea densului, și în cașul acesta 
vor urma religiunea respectivului 
părinte.

11. Pentru crescerea religiosă 
a pruncilor născuțl din căsătorii 
mieste înainte de punerea în vieță 
(introducerea) art. de lege susprovo- 
cat, rămân în vigâre legile și ordi- 
națiunile de mai ’nainte.

12. Gu privire la disposițiunile 
sus înșirate ale legii civile, se iau 
următorele măsuri:

a) Preoții parochial! ai biserieei 
nostre sunt îndatorați a învăța și 
îndemna pe credincioși, ca la cașuri 
de căsătorii mieste, să nisuescă și 
să insiste, ca toți pruncii, cari se 
vor nasce din acele căsătorii mixte 
să urmeze religiunea năstră străbună 
și să fiă crescuți în biserica orto- 
docsă.

b) Se îndatoreză preoții, a în
văța și a lucra respective a influința 
la căsătorii mixte, ca partea căsă
torită, care va aparține religiunei năs- 
tre, nici la un cas să nu se învo- 
escă la aceea, ca pruncii de secsul 
său să urmeze altă religiune, decât 
numai religiunea năstră ortodoxă.

III.
Relativ ia matricule.

13. Referitor la articlul delege 
XXXIII din 1894 despre matriculele 
civile, se observă, că deșila!9Sep-

Burcilă, când la aleșii ori la frun
tașii satului, când la taica popa. 
Tot-d’auna găsea el de lucru; la 
toți muncea și la toți sporea lu
crul lui.

Când însă muncea și pentru 
densul, munca nu-i da în spor. De 
venea apa mare, arăturile lui le 
îneca. Decă vr’un prăpăd dela nis- 
cai-va ligionej ori dela ciori cădea 
peste sămenăturile megiașilor, ale 
lui erau stinse cu desăvîrșire; de bă- 
tea piatra holdele, apoi pe ale lui le 
amesteca cu pământul, de nu se mai 
alegea nici praful de densele; ba 
une-orl porumbul se tăciuna, ba lă
custe, ba potop, ba tbte relele numai 
pe capul lui cădea.

Sătenii, megiașii lui, puseră mâna 
cu toții de mai multe-orl se-i dea 
câte vre-un ajutor, să-i tacă câte vr’o 
clacă; der tbte în deșert, că nu-i 
eșea în de bine nimic; în cele din 
urmă și vecinii și tot satul îl pără
siră. Toți cu totul cjiceau, că așa i-a 

fost orânda, și credeau, că trebue se 
fi căcțut asupra capului lui vr’un 
blestem dela Dumne4eu.

Ajunsese omul să-și urască cai
lele. Și așa cu sufletul amărît șe- 
4end într’o duminecă cu luleaua în 
gură și gândindu-se cum Ră-și curme 
vieța, ca unul ce i-se urîse cu sără
cia, etă că vine soția lui și îi spuse 
că peste puțin are să fiă tată.

El, ridicandu-șl ochii la soția lui, 
i-se păru că vede o sluteniă de ființă 
stând grecesce și ghemuită pe tro
nul cel vechiu și ne întrebuințat. Se 
frecă la ochi, se mai uită odată, și 
ce să va4ă? O sfrijită de lighibie, 
mai urîtă decât ciuma, cu barba 
adusă de părea, că stă să o apuce 
de nasui, cu ochii numai scovârliile, 
pârul îi sta în cap de par’că ar fi 
fost pus cu furca, mâinile ei reschi- 
târe gble, cocoșată și cucuiată, de 
semăn pe lume numai avea.

Când vă4u el o așa nemeteniă 

spurcată stând ca o cobe rea în casa 
lui și pe tronul lui, un șerpe rece 
îi trecu, prin sîn. El însă îșl ținu 
firea, și merse drept la ea, între- 
bând’o.

— Cine ești tu, și ce cauți aici?
— Eu sunt Sărăcia, răspunse 

ea, și am venit nepoftită.
— Eșî afară din casa mea!
— O ! o ! stăi că prea te pripesc!, 

voinicule, îi răspunse Sărăcia rânjind 
la densul cu batjocură. Ca să scoți 
sărăcia din casă, trebue să ai ce pune 
în locul ei.

Și rânjind încă odată, îi arată 
nisce colți, de care s’ar fi spăriat și 
dracul.

Bietul om tăcu și înghiți gălușca. 
Cugetul, că are se fiă tată, vorba 
că trebue să aibă ce pune în locul 
sărăciei, îi mută gândul.

El voia să gonescă sărăcia din 
casa lui, căci nu putea mistui în
fruntarea ce i-o făcuse ea, și apoi 

loc să se misce, ba. Pasămi-te tro
nul era gol, nu mai puneau ămenii 
într’însul nimic, atât era de vechiu 
și de odorogit.

Bietul Negoie văcțu, că începe 
a da îndărăt, lucrurile nu-i mai mer
geau strună ca mai ’nainte; se luă 
de gânduri, fiind-că el se scia că 
muncesce și mai și de cât înainte; 
și de la o vreme încoa, două în teiu 
nu putea lega. Se spetise, bietul om 
muncind, și să salte și el ceva, te-așl! 
câtuși de cât! ferita sântul!

Ba pănă într’atât ajunsese, în 
cât să-l împingă păcatele să se gân- 
descă ca să-și facă semă singur; vec|I 
că dracul n’are de lucru, el nu face 
biserici ori puțuri pe la răspântii.

Se sbătea bietul om, cu mintea 
și cu trupul, și par’că era un făcut, 
mergea din pagubă în pagubă, de 
ajunse în sapă de lemn.

Tot satul îl luase la ochi: îl 
vedea lucrând când la alde neică
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temvre anul curent, vor întră și 
acelea în vieță, — totuși congresul 
nostru național bisericesc a dispus, 
ca fără privire la acesta, biserica 
nâstră, să continue a purta și în 
viitor, ca și pănă acuma, matricu- 
lele sale bisericesci, inducând în ace
lea, tbte cașurile de cununie și de 
morte.

14. Taina sântului botez la 
pruncii nou născuțl, se păte săvârși, 
ca și pănă acuma, îndată după nas- 
cere, adecă, și înainte de a-se fi 
înmatriculat la oficiantul civil. Tot 
asemenea și inducerea în matricula 
botezaților. Preoții vor stărui, ca 
pe cât se păte, pruncii nou născuțl 
să se și boteze, pănă în 7 c|ile dela 
nascere, pentru ca la insinuare se 
fiă deja botezați, lăsând cu totul, 
ori măcar amânând pe mai târcțiu 
ospețele usuate la botez.

Tot-odată să-și îndrume pe pă
rinții și nașii pruncului se înainue 
nascerea lui, negreșit pănă în 7 cjdl0 
dela nascere computate, oficiantului 
civil, căci la din contră vor fi greu 
pedepsiți.

De cum-va din care-va cause, 
pruncii nu s’ar pute boteza în res- 
timpul de 7 (ții0’ pănă când vor fi 
a-se insinua la oficiantul civil, atunci 
părinții se stărue, ca oficiantul civil, 
numai acel nume să-l înscrie în re
gistrul seu matricula civilă, pe care 
îl vor fi ales părinții, în înțelegere 
cu preotul, îngrijind ca acel nume 
se se inducă neschimbat și în ma 
tricula civilă.

Numele să fia dintre cele usu
ate în vieța nostră bisericescă.

15. După ce legea dispune, că 
pruncii nu pot purta alt nume decât 
numai acela, care s’a indus în regis
trul civil, și după-ce de altă parte 
numai singuri părinții au dreptul a 
da pruncilor lor numele, ce-1 voesc 
atât la botez cât și la înregistrarea 
ce o face funcționarul civil; așa și 
preoții sunt datori a îngriji, ca ace
lași nume, ce-1 va primi pruncul în 
botez să se inducă neschimbat și în 
registrul dela funcționarul civil.

Insinuările se pot face și în 
scris din partea părinților; er îns
crisul îl păte face și preotul, înse 
acela trebue se fiă subscris de ta
tăl pruncului.

Decumva funcționarul civil n’ar 
induce numele pruncului precum do
resc părinții, se păte reclama în 
contra.

16. Cu privire la matricula cu- 
nunaților se observă, că preoții sunt 
îndatorați când vor cununa să-și In
troducă pe cei cununați în matri- 
cule, tot odată se însinue în rubrica 
observărilor, și datul și numărul 
adeverinței primite dela 

civil despre îndeplinirea actului ci
vil premers cununiei bisericesc!.

17. La cununii mixte are a se 
induce în matriculă și învoiala, ce 
ar esista în privința crescerii prun
cilor, precum și strămutările ce ar 
obveni în decursul timpului, în reli- 
giunea pruncilor, adecă: trecerea 
dela una la altă religiune.

18. La înmormântări nu obvine 
altă schimbare în usul de pănă acuma 
decât acea, că preotul va pute servi 
serviciul funebru, numai după ce 
oficiantul civil, ori în mod escepțio- 
nal, antistia comunală, va da licența 
de înmormântare, când apoi va in
duce cașul morții și în matriculă, 
ca și pănă acum.

DispoșițiunT generali.

19. Cu privire la matricole se 
mai observă în general, că în sen
sul §-ilor 93 și 84 din articlul de 
lege XXXIII din 1894, matriculele 
bisericesc! de cununiă și de morțl; 
purtate de preoți pănă la 19 Sep- 
temvre a. c. precum și estrasele din 
acele, se consideră de acte și docu
mente publice, și preoții purtători 
de matricule, sunt nu numai îndrep
tățiți, der și îndatorați a da părți
lor estrase din acelea, pe lângă taxa 
usuată ca și pănă acuma; căci preo
tul, carele ar denega acesta, se va 
pedepsi aspru prin judecătoria r. 
competentă.

20. Estrasele oficiale, cerute de 
autorități, au a se da fără taxă; er 
cele în cause de căsătorii fără tim
bru, având a se induce pe cele ofi- 
cibse, de-asupra: „In causa oficiăsă 
fără timbru44, er pe cele pentru că
sătorii : „In causa de căsetoriă liber 
de timbru14.

Din ședința plenară a consisto- 
rului metropolitan, ținută în Sibiiu, 
la 25 August, 1895.

Miron Romanul, m. p.
metropolis

Zeonfin Simonescu, m. p., 
secret, metropolitan.

Inaugurarea podului peste Dunăre.
Joia trecută s’a inaugurat minunatul 

ț pod de peste Dunăre, oare formezâ una 
■ dintre mărețele opere ale architecture! 
moderne, menită a ridioa onorea și vacja 
României.

La inaugurare au luat parte Majes- 
tățile Lor Regele și Regina României, 
Moștenitorii tronului român, duci, principi, 
miniștri, representanții pressei române și 
străine și număros public venit din tote un
ghiurile țârei. „Gazeta Transilvaniei14 încă 
era representată prin proprietarul sâu, d-1

oficiantul * Dr. A. Mureșianu.

nu se îndura să-și lase odraslele pe 
mâinele cele blestemate ale sărăciei.

Din nou se puse pe muncă, — 
muncă jidovescă — se svârcolea 
omul și în drepta și în stânga, nop- 
tea o făcea (ți, da și din mâini și 
din piciăre, cum se (ți00, folos 
nici cât negru subt unghie. Nevoile 
îl năpădeau din tăte părțile, și el nu 
mai scia ce se facă. De câte-orl în
tră în casă, de atâtea-orl și sfrijita 
de sărăcie îi rînjea în bătae de joc.

Intr’una din (file etă că și ne
vestei îi abătuse se facă, și născu 
un dolofan de copil, sănătos și voi
nic ca tată-său.

Acum ce se facă el? Parale n’a- 
vea; de moră nici cât se orbescă 
un șorece, ce-va țăle, ori vr’un di
chis în casa lui, tufă! Nimic, deră 
nimic n’avea de ce se prinde ochiul 
la el. Gum s’o scoță la căpătâiu? Ar 
fi voit și el, de! să-și boteze copilul 
cu vr’un naș mai de dbmne ajută,

Numărul învitaților era de vre-o 400, 
al celor adunați însâ de vre-o 30,000.

Serbările înaugurărei au fost strălu
cite. Raport amănunțit despre acestea vom 
aduce în numărul următor.

De-ocamdată amintim, că după termi
narea serbărilor, Suveranii români și înalții 
ospețl au plecat la Constanța, unde au 
urmat alte serbări, despre cari primim ur
mătorul raport telegrafic:

Telejramă jart, a „liaa. Trais."
Constanța, 28 Septemvre. Suve

ranii României au sosit eri aici, 
fiind întimpiDațl de autoritățile do
brogene, de oficerii marinei etc. In
tre dămnele, cari au salutat pe Ma- 
jestatea Sa Regina, se aflau și pa
tru cadine, representând pe femeile 
mohamedane. S’a oficiat un „Te 
Deum44 în biserica catedrală, după 
care urmă primirea deputațiunilor.

După dejun, urmă solemnitatea 
punerei pergamentului pentru punc
tul de nivelement al chartei Româ
niei, de Institutul geografic.

La 4 ăre Regina cu moșteni
torii, înalții ospețl și învitații lăcură 
o escursiune pe mare pe corăbiile 
„Elisabeta11, „Meteor14 și „Mircea41. 
Intr’aceea Regele visită stabilimen
tele orașului.

Săra urmă o imposantă retra
gere cu torțe. Orașul, portul, coră
biile splendid iluminate.

Regele plecă ac}! la Sinaia.

SCIR8LE OILEI.
16 (28) Septemvre.

Escelența Sa Metrpoolitul Miron Ro
manul a sosit cu trenul aocelerat de adl 
după prâncj la gara din Brașov, unde ’i 
s’a făout o primire frumosă, eșindu-i spre 
întâmpinare tote corporațiunile bisericesci 
și școlare române din loc, numeroși preoți 
de prin satele apropiate, cum și alțl frun
tași rcmânl din loo și jur. Metropolitul a 
fost salutat printr’o vorbire rostită de d 1 
protopop 7. Peiric, la care Escelența Sa 
mulțumi cu cuvinte căldurose, fiind viu 
aclamat.

După presentarea diferitelor oorpora- 
țiunl^ ce erau de față, Escelența Sa a ple- 
oat cu o calesă elegantă, trasă de patru 
cai, ce ’i s’a pus anume la disposițiune, 
spre Doboli inferior, unde va sânțt mâne 
noua biserică de-acolo. Metropolitul era în
soțit de Preacuvioșia Sa părintele archi- 
mandrit Puscariu și de mai mulți fruntași 
bisericesol și mireni din Sibiiu, Brașov și 
împrejurime, cari într’un lung șir de trăsuri 
urmară pe Escelența Sa la Doboli.

— o —
Avis de concert. Atragem încă odată 

atențiunea publicului asupra concertului 
d-șorei Laura Konopasek, ce se va da Mier
curi în 9 Octomvre, cu concursul tinerelor 
artiste de pian, surorile Elsa și Gretchen 

Krummel. D-șora Konopasek a debutat cu 
frumos succes în Lipsea, unde (fiarele „Leip- 
ziger Zeitang44 și „Leipziger Tageblatt14 se 
esprimă forte favorabil asupra d-sale.

Avis juriștilor și notarilor români. 
Cetim in „Rev. Orășt.44 Și de astă dată ne 
simțim îndatorați a atrage atențiunea re- 
flectanților la postul de proto-notar la ora
șul Orăștie, a cărui ooneurs espiră în 30 
Septemvre n. și la care pănă astăfjl nu a 
concurat nime. Alegerea sâ faoe pe viâță 
ou un salar anual de 1000 fi.

—o—
Cununiă. D-1 Teodor Hurducaciu, în

văț. în Coșiocna, se va cununa mâne, în 
29 Sept. n. c., cu d-ra Flora Diugan din 
Betlean, — Dorim fericire tinerei părechl.

— o—
Circul Enders va da mâne, Dumi

necă, două representațiunl: una la 4 6re d. 
a. și alta la 8 6re sâra. După amdcjl fiă- 
care visitator are dreptul de-a duce gratis 
ou sine un copil. Sâra va fi mare repre- 
sentațiune de gală. Luni va fi ultima re- 
presentațiune de adio.

— o—
Lotăria de clasă ungară. Cu acesta 

voim a da o esplioație on. oetitorl asupra 
felului și întocmirei loteriei de clasă un
gare. Sub numirea de clasă se înțelege 
în general sorțirea seu tragerea numerilor. 
O loteria de olasă are mai multe sorțirl 
și prin urm?.re tot atâtea puneri. Pre
țul unui los întreg la loteria ungară 
concesionată de stat este pentru fiă-care 
clasă de 40 eordne seu fi. 20. — Pentru a- 
oâsta sumă se capătă un los complet pen
tru tragerea alasei prime; și prin urmare 
șansa de câștig asupra celor 10,000 câști
guri de bani, ce se vor trage dm 100,000 
losurl. Câștigurile se sue dela 80 corone 
Dănă la 80,000 corone. Se pole der oâș- 
tiga cu 20 fi. sâu 40 corone suma dela 
80 pănă 80,000 corone. E de observat în
deosebi, că câștigurile se plătesc întregi 
făta nici un scă^ment. După tragerea cla
sei prime posesorii celor 90,000 losurl ne- 
trase sunt îndreptățiți a cere un los pen
tru clasa a II-a provâcjut cu aoelaș număr 
deoă vor plăti prețul pentru tragerea (clasa) 
a II-a de 20 fi. seu 40 corone și vor da 
îudârât 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 
cordne pănă la 400,000 oorone. Amintim 
49 câștiguri principale și anume; 1 â 
400,000; 1 â 200,000 ; 1 â 100,000; 1 â 
50,000; 2 ă 20,000; 4 â 10,000; 10 ă 
8000 ; 27 â 6000 cordne. Premiul amintit 
de 600,000 corone îl câștigă posesorul losu- 
lui, care se va trage oel din urmă dintre 
câștigurile principale. D6câ dâră ca ultim 
câștig principal va eși câștigul de 400,000 
corbne, atunci norocosul posesor oâștigă și 
premiul de 600,000 corâne și i-se numără 
predând losul, enorma sumă de un milion 
corone fără nici un scăcjâment. Dăca însă 
câștigul principal din urmă este numai de 
6000 corone, atunci cel mai mare câștig 
în oașul acesta va fi de 600,000 premiu și 
6000 corone, o sumă încă destul de fru
mușică. Deore-oe la tragerea clasei întâiu 
ce se face deja în 16 pănă 19 Octomvre, 
se vor trage (Jece mii de câștiguri și la 
cumpărarea unui los de olasa II trebue 
să se plătescă înoă odată prețul pentru

se facă și el o cumetriă. Deră cu 
ce? Sta bietul om cu mânele încru
cișate; se uita în cer și în pământ, 
și nu scia la cine sâ casce gura. Și 
de felul lui fiind om cinstit, nu voia 
se amăgescă pe nimeni cu minciuna. 
El scia una și bună. Când o cjice 
da, se fiă da; când o cțic0 nu, 
apoi nu.

El cunoscea de mult pe un cio
ban chiabur. Deră nu era în sat. 
Când, etă că se pomenesce, că-1 
chiamă cine-va să-l cinstescă. Acolo 
ce se-i vac|ă ochii ? Prietenul lui suia 
oile în munte. Părerea lui de bine 
nu se pbte spune. II rugă se se cu- 
metrescă, și ciobanul primi cu bu- 
curiă să-i boteze pruncul. Partea lui 
se trăescă bine! Se puseră tâte la 
cale cum e bine.

La botez ciobanul dărui finului 
seu o oie fătătore. Atâta îi trebui, 
când fu se plece, mocanul 4’s0:

— Cumetre, tot n’ai tu unde 

ținea oița; lasă-o în turmă la mine, 
și mi-țioiu îngriji-o ca și pe ale 
mele.

— Bine, cumetre, răspunse Ne- 
goe, se fiă pe cum fiicl tu.

El era bun bucuros, că-i ia be- 
leua din bătătură, de dre-ce n’avea 
el ce se mănânce, der încă-mi-te se 
mai dea și oii.

Mocanul se duse cu oile. Omul 
se puse eră pe muncă; deră munca 
lui d’abia aducea cu ce bruma se-și 
țiă 4il0l0- Cum am 4i°0 muncea 
în sec.

După câtă-va vreme se pome
nesce cu un argat dela stâna mo
canului.

— Neică, m’a trimes stăpânu- 
meu cu lâna asta la Dumneta.

— E, și ce se fac eu cu densa?
— Apoi, se ve4l d-ta, stăpânu- 

meu a pus de si-a tuns oițele și a 
tuns și ăia finului seu. Acesta este 
lâna el a trimis-o cui se cuvine.

— Fârte mulțumim de bunătate. 
Să spui cumetrului multă sănătate 
și să au4im de bine.

Și luând lâna din mâna arga
tului, întră în casă, merse drept că- 
tră sărăcie, și cu graiu țanțoș îi 
4ise:

— Dă-te sărăcie la o parte, că 
am să pui lâna asta acolo.

Sărăcia nu se îndura, neiculiță, 
să iasă din culcușul ce și-l făcuse 
acolo.

Rânji ea și de astă-dată, deră 
îi dete rînjitul prin pele, căci voi
nicul unde aduse odată lâna și, buf! 
o lovi după cefâ de era să-și musce 
limba și o răsturnă jos de pe tron. 
Sărăcia rămase locului unde că4use 
ca vai de ea.

Oaia finului fătase un miel; 
acesta, după-ce se mai mări, îl mițui 
și pe densul ca pe meii cei-l’alți și 
îi trimise mițele acasă.

Țăranul, și mai curagios, întră
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oji întâiu, se recomandă pentru fiă cine 
di partioipa și la olasa primă, care are 
^ea câștiguri și șanse ; afară de losurile 
{regi de fi. 40 se dau și l/l() parte din 
Juri â fi. 2, parte din losuri â fl. 1 
mtru clasa primă.

Literatură.
A treia carte (le cetire pentru copiii 

ii copilele din anul al 3-lea și al 4-lea de 
școlă, întocmită de mal multi prietini al 
școlei, Brașov 1895, editura librăriei N. I. 
Ciurcu. Un voi. în 8° cu 384 pag. — Car
tea acesta, după cum arată titlul, este o 
urmare a primelor două cărți de cetire 
pentru șcdlele primare, apărute anii trecuți 
la aceeași editură, care cărți au aflat o 
primire de tot simpatică în cercurile nos- 
tre didactice. Cartea a treia de cetire este 
o desvoltare și completare a cercurilor de 
intuițiune cuprinse în primele două părți, 
formând cu tote acestea o scriere deose
bită, care se pote întrebuința cu succes și 
singură, independent de părțile anteriore. 
Cartea acăsta cuprinde următdrele 12 ca
pitole bogate în material atât teoretic, 
■cât și mal cu semă îmbrăcat în formă de 
istoriore, material tractat parte în prosă, 
parte în versuri: 1) Școla, 2) Casa părin- 
tescă, 3) Omul, 4) Animalele domestice, 
5) Grădina, 6) Comuna, 7) Câmpul, 8i Pă
durea și livada, 9) Uscatul și apa, 10) Ți
nutul și țera, 11) Pământul, 12) Lumea 
seu universul. — Fiecare din aceste capi
tole este desvoltat din tote punctele de 
vedere, potrivit gradului de pricepere al 
copiilor și al copilelor din anul 3 și 4 de 
șcdlă. Deosebitele piese sunt stilisate în 
mod clar și ușor de înțeles pentru copil. 
Peste tdt autorii cărții în cestiune și-au 
dat silința să facă materialul de lectură 
cât se pote de accesibil și de interesant 
pentru tinerime. O mare parte a materia
lului este cu totul originală; partea cea
laltă, afară de câte-va piese reproduse după 
■cărți de lectură mai vechi, este tradusă și 
prelucrată după cele mai bune modele ger
mane și frsncese. — Recomandăm deci 
acesta carte atențiunei părinților și învă
țătorilor. Prețul unui esemplar legat este 
de 65 cr. v. a.

*
Manual de bnna-cuviință. D-l M. Stra- 

janu, distinsul profesor și director al inter
natului dela liceul „Carol 1“ din Craiova, 
a scos de sub tipar o cărticică, întitulată: 
„ Manual de buna-cuviință, întocmit pentru ti
nerimea școlară''-. Edițiunea a Il-a. O carte 
-de felul acesta, care să conțină atâtea po
vețe privitore la cele mai de <_ ,L steniă re
guli ale bunei purtări în societate, nu 
esistă alta in limba românâscă. La sfirși- 
tul cărții se află și câteva pagine cu pro
pose povețe despre păzirea sănătății tru
pești și sufletescl. Recomandăm acâstă carte 
tinerimei și tuturor, cari prin purtarea lor 
țin să fiă plăcuți în societate și să trâcă 
ca omeni culțl. Un esemplar costă 40 bani 
{20 cr.). Venitul cu^at e destinat liceului 
.„Carol 1“ din Craiova.

„Biblioteca pentru toți".
Din escelenta publicațiune. r~'blioteca 

pentru toți1*,  ce apare în editura librăriei 
Carol Milller din Bucuresol (Calea Victo

Rotaținnea în câmpurile comasate.
Precum în economia de trei 

câmpuri, sămănăturile se cultivă re
gulat după un anumit rend, așa tre
bue să se cultive și în câmpurile 
comasate într’un rând (rotațiune) 
anumit, căci la din contră nu se 
fac cum se cade. Spre scopul acesta, 
moșia comasată se împarte în atâtea 
table seu parțele, de câți ani voim 
ca să fiă rotațiunea, care pdte fi de 
patru, cinci, șese și mai mulți ani.

înainte de a se face tablele 
pentru rotațiune, se laBă din între
gul, de o parte a moșiei, unde este 
pământ ceva mai bun, o tablă pen
tru cultura legumilor, cânepei, inului 
seu luțernei. După aceea se împarte 
moșia rămasă în atâtea parțele, de 
câți ani voim ca să fiă rotațiunea-

Tabla primă se gunoesce și să. 
mănă anul prim cu cucuruz, după 
care urmeză anul al doilea grâu de 
primăvâră, orz seu ovăs, în care se 
semănă trifoiu, ca după secere să 
se poiă cosi cu miriștea împreună. 
In anul al treilea rămâne trifoiul, 
er în anul al patru-lea se pdte rupe 
trifoiștea, ca să se cultive grâu seu 
secară de tomnă.

Tabla a doua gunoită se pdte 
cultiva anul prim cu măzăriche seu 
altă plantă de nutreț, er pe tdmnă cu 
grâu seu săcară. Anul al treilea 
după săcară se pdte face ogor, ca 
să se cultive primăvara cu napi de 
nutreț, er în anul al patrulea cu orz 
seu ovăs.

Tabla a treia gunoită se pdte 
cultiva cu napi de nutreț, după cari 
urmeză grâu de primăvesă, orz, ovăs 
seu bob, apoi nutreț sămănat in 
doi ani.

Tabla a patra se gunoesce și 
ea în anul al pătrulea și se pdte 
cultiva cu cucuruz, apoi orz, trifoiu 
și grâu de primăveră.

De aci se pdte vede, că tcblele 
seu părțelele se gunoesc pe rând 
în fiă-care an câte una, și că după 
gunoiu urmeză în deobște cucuruz, 
napi seu măzăriche, apoi spicdsele 
și în ele trifoiul, care se lasă apoi 
câte doi ani, după aceea se sparge 
trifoiștea și se cultivă eră cu spi- 
cdse seu se gunoesce si se cultivă 
cu cucuruz și celelalte.

In rotațiunea de șese ani bu- 
nădră, în care se gunoesc câte două 
table, pdte fi schimbarea următdre:

Cucuruz seu napi în gunoiu, 
măzărichiă, grâu seu săcară de tdmnă, 
în cari se pdte cultiva trifoiu și pe 
urmă o semănătură spicdsă de tdmnă 
ori de primăveră.

Cum am Țis și la început, pen
tru cultura luțernei, care ține câte 
Zece ani, a cânepei, inului și a al
tor legume să lase table anumite, 
în cari nu se face rotațiune anu
mită, ci numai din când în când, 
când cere trebuința.

în casă, și merse eră-și drept la 
sărăcie.

— Dă-te, rînjito, mai la o parte, 
•că am se pui mițele astea acolea.

Și fiind-că sărăcia tot cam în
târzia, o lovi odată cu mițele de-i 
merse fulgii, și o dete peste cap, 
mai către ușe

Pe tdmnă se pomenesce cu un 
.alt argat, că-i aduce un burdușel de 
brânză.

— Baciul dela stână, Țise el, a 
adunat laptele dela ăia finului, l’a 
făcut brânză și l’am adus acasă.

— Spune cumătrului, răspunse 
Negoe, că finul D-sale îi sărută 
mânile și se ne vedem sănătoși.

Apoi se întărse repede în casă, 
și îndreptându-se cătră sărăciă, îi 
Zise:

— Da te, sărăciă, la o parte, că 
am să pui burduful ăsta în locul 
tău....

riei 53), și al căreia redactor este d-l Du
mitru Stăncescu, am primit pănă acum 17 
volume.

Trebue să mărturisim, că. în literatura 
română n’am avut pănă acum o colecțiune 
de scrieri mai prețiose, mai bine alese, 
scrise într’un limbagiu plăcut și ușor, pe 
lângă aceea atât, de eftine, cum sunt vo
lumele din „Biblioteca pentru toțl“.

D-l editor s’a ținut strîns de programa 
anunțată cu șăse luni înainte, când a în
ceput seria acestor publicațiunl. In pro
gramă se 4icea: „Când am întreprins acestă 
publicare m’am gândit la două lucruri: în
tâi să dau în mâna tinerimei și a tuturor 
cetitorilor cărți bune, bine alese, frumose, 
interesante și bine traduse, culese din tdte 
producțiile spiritului omenesc, și al doilea 
să le dau pe un preț cât voiu pută mai 
eftin“.

In adevăr, cele 17 volume apărute 
pănă acum, dovedesc, că d-l editor s’a ți
nut strîns de aceste promisiuni. Volumele 
apărute pănă acum sunt cât se pote de 
bine alese, atât din punctul de vedere al 
lărgirel cunoscințelor, cât și al întărirei 
moralului și desvoltărei virtuților. Scrieri 
banale și păgubitore pentru caracterul ce
titorilor, fiă într’o privință, fiă în alta, 
sunt cu desăvîrșire eschise din acâstă seriă 
de publioațiunl, ceea ce-i face onore valo
rosului redactor D. Stăncescu.

Cât de mult sunt aprețiate aceste pu
blicațiunl din partea publicului român o 
dovedesce și faptul, că deși abia șese luni 
sunt de când a apărut primul volum, pu- 
blicațiunile însă au ajuns a fi atât de gus
tate, încât s’au și vândut în scurt timp 
tote, așa că din volumul prim („Povești 
alese" de Andersen) a trebuit să se tipă- 
râscă edițiunea a doua. Acesta e forte îm
bucurător, deorece dovesce, că scrierile 
bune și seriose găsesc și ele cetitori între 
Români, și vor găsi în viitor, de sigur, și 
mai mulți, âr speculanții, cari fără nici 
un scrupul lasă să se străcore în sînul ti
nerimei nostre scrieri de sensațiă păcătose, 
fără nici o valore morală și adese-orî forte 
păgubitore, îșl vor pierde din teren.

Noi recomandăm „Biblioteca pentru 
toțlu tuturor celor ce vor să cetescă cărți 
românescl bune și folositore. Mai ales prin
tre popor și printre tinerime ar fi de do
rit să fiă cât mai răspândite aceste scrieri, 
cari pot fi ușor pricepute de toți câți sciu 
ceva carte. Costă un volum numai 30 bani 
(15 cr.), un preț fabulos de eftin în ase
mănare cu mărimea, deorece fiă-care volum 
conține cel puțin 100 pag. tipărite pe hâr- 
tiă fină și curaiă. In totă luna apar câte 
2 volume, și fiă-oare volum formeză un 
întreg. ț)ece numere se pot abona cu 3 
lei, âr 24 numere, câte apar într’un an, 
costă 7 lei. Volumul apărut în urmă (al 
17-lea) este: Istoriore, de d-na Columb, din 
rari istoriore una o reproducem în foileto
nul de astăcjl.

— Da unde să mai mă dau ? 
răspunse sărăcia.

—■ EșI afară decă n’ai loc, și te 
du în oțelele puscei vr’unui vînător; 
că acolo ți-e locul.

— Ba aia-i vorbă! mai puneți 
pofta în cuiu.

Și lovind’o cu burduful în cap, 
o făcu mototol după ușe.

Bietul Negoe fu nevoit să pe
trecu încă o ernă întregă cu sărăcia 
pe vatră.

In vara viităre, mielul dela dia 
finului se făcuse mare.

Acum îi aduse două lâni.
Țăranul întră cu amândouă în 

mână și bufnind și răsbufnind pe 
sărăciă, o pofti să iasă afară cu 
nepusă în masă. Sărăcia decă vădu 
zorul, dete dosul pe ușă afară; și 
să te ții pârleo, îi sfârăia călcâele 
fugind, pănă ce se duse să-și clo- 
căscă ouăle în oțelele puscilor vî- 
nătorilor.

Taberculosa (oftica) față cu căsătoria.

Este bine ca un tuberculos, seu 
o tuberculdsă se se căsătorescă?

Răspunsul rațional nu pdte fi 
decât: nu.

In adevăr, un tuberculos său o 
tuberculosă plătesc scump pasul în 
căsătoria; îl plătesc prin suferințe 
fisice, suferințe morale și prin bani. 
Tdte aceste suferințe curg îndată 
după căsătoriă, pentru ambii din că- 
sătoriă, deși nu ambii ar fi tubercu- 
loși. Torentul acestor suferințe este 
mare de tot în cașul în care întâm
plarea ar fi făcut, ca ambii din că
setoriă se fiă ofticoși.

Originea acestor suferințe este of
tica însă șl, înflorită prin greutățile, 
sub care cad cei căsătoriți. Greută
țile căsătoriei atât pentru bărbat cât 
și pentru femee cresc, scăfiând resis- 
tența lor, er tuberculosa înfloresce, 
și în acestă stare ea pune pe sufe
rind în condițiuni de-a chema des 
pe medic, de a înghiți des amărăciu
nile spițăriei (farmaciei) și de-a chel
tui. Der înflorirea tuberculosei mai 
aduce după sine extensiunea ei: atât 
cel din perechea căsătoriei netuber- 
culisat, cât și copiii acestei case, pre
cum chiar intimii ei sunt expuși în 
cel mai mare grad de-a nutri oftica.

Când lucrurile ajung aci, suma 
suferințelor învinge orl-ce răbdare! 
De-ar fi numai atât, ar fi de ajuns, 
pentru ca un ofticos să nu între îu 
căsătoriă! (wAp. Sân.*)

Ceva despre ureche.

Astăcțl, când lumea a ajuns se 
facă atâtea descoperiri însămnate și 
de mare valdre pentru omenime, nu 
esistă încă nici un mijloc de a face, 
ca să nu se aucță în nemijlocita 
apropiare a omului sgomotul circu- 
lațiunei și a industriei, care în con
ținu cresce tot mai tare. Esistă o 
mulțime de persăne și sănetdse și 
nervose, pe care le supără mult sgo
motul, care are o influință dăună- 
cidse asupra nervilor, și prin urmare 
și asupra creerilor; de aceea tot mai 
mult e simțită lipsa, ca urechia se 
fiă închisă măcar întru cât-va de 
lumea din afară.

Mulți drnenî s’au gândit, pe ce 
cale șl prin ce mijldce să închi4ă și 
scutâscă organele aucjului, și în cer
cetările lor au aflat, că vata, căra, 
hârtia udă și alte substanțe, folosite 
pentru acest scop, nu numai că n’au 
efectul dorit, dăr sunt chiar și pe- 
riculdse. Medicii sciu spune, câte 
suferințe a avut unul seu altul prin 
faptul, că le-au rămas în urechi bu
cățile din astfel de obiecte.

Și d’atuncî a rămas, de vînătorii 
sunt săraci; fiind că-șl perd vremea 
prin colții de petră, prin mărăcini, 
umblând tătă <Țua până să împusce 
și ei câte vr’o babușcă de nu sciu 
care păsărică.

Negoe începu a bate în pinteni 
de bucurie, că se cortorosise de să
răcie. Acum pe ce punea mâna, pu
nea și DumneȚeu mila. Tdte îi mer
geau în de bine. începu și el a lega 
gura pânzei. Munca lui vedea cum 
mergea înainte și avea parte de ea. 
Ce să mai spunem multe? In scurtă 
vreme ajunse fruntaș al satului, după 
hărnicia lui, eu vitișdre, cu plugu- 
leț și cu tdte dichisurile unui om 
cu parte lăsată dela Dumnezeu.

VeȚl că numai cu vitele se 
scote sărăcia din casă afară.

De curând profesorul O. Rosen- 
bach din Breslau (Germania), cău
tând mult timp după un mijloc, cu 
care omul să-și pdtă scuti urechia, 
a aflat, că în privința acăsta mai 
bune servicii pdte face o bucată mică 
de vată, înmuiată cât se pdte de tare în 
vaselină și formată apoi ca un cilin
dru, la două capete ceva mai ascu
țit. Cilindrul acesta, aplicat în gaura 
urechii, respinge sunetele; și mai 
ales, sunetele mai puternice, caii su
pără urechia. Cilindrul n’are să fiă 
nici prea gros, nici prea subțire, și 
e bine a-i da o periferiă ceva mai 
mică decât degetul cel mic propriu.

I. G.
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Reguli de buna-cuviință.
Din „Manualul de ’buna-cuviință1'’ 

al d-lui M. Strajanu din Craiova, pe 
care-1 anunțăm mai jos, reproducem 
aici cât.e-va din bogatele reguli, ce 
le conține acel manual:

La in as â.
— Când ești invitat de cineva la masă, 

nu face să te aștepte, ci mergi cu clece, 
seu cel puțin cu cinci minute înainte de 
ora hotărîtă.

— Aședă-te la locul tău, însă nu 
înaintea celor mai bătrâni, celor mai mari 
său a damelor.

— Nu alege bucățile cele mai bune, 
său cele mai mari, ci ia ce se află de cătră 
tine. \

— Nu se cuvine a te servi cu pro
pria lingură seu furculiță din farfuria pen
tru toți. Ține lingura de mijlocul mâneru
lui și du-o cu vârful la gură, er nu cu la- 
turea. Sorbi fără a face sgomot.

— Supa nu se cuvine a-o mânca cu 
pane, seu a amesteca bucăți de pane în- 
tr’ensa, cu atât mai puțin a mânca pane 
înainte de supă seu de altă mâncare.

— Nu duce felia întregă de pane la 
gură; ci taie bucăți cu cuțitul.

— Ține cuțitul în mâna drăpta și fur
culița în stânga.

— Nu mânca cu cuțitul și nu părăsi 
furculița niel-odată din mână.

— Dăcă supa seu mâncarea e fier
binte, nu sufla în ele să le răcescl; ci ames
tecă cu lingura, său resfiră-le cu furculița 
pe farfuriă.

— Nu se cuvine a lua în gură bucăți 
prea mari de pâne său de alte alimente. 
Cu atât mai puțin se cuvine a vorbi cu 
gura plină.

— Servieta o întrebuințezi pentru a 
nu-țl păta hainele său pentru a-țl șterge 
buzele. Nu-se cuvine însă a-țl șterge cu ea 
nasul seu fața; pentru acest scop se în- 
trebuințăză batista.

— Feresce-te de a-țl sufla nasul, de 
a tuși, de-a strănuta seu de-a căsca la 
masă. Când nu poți încunjura de-a face 
aceste lucrări, acoperițl fața cu batista, 
când tușescl, casc! său strănuți; și te în- 
torce în altă parte pentru a-țl curăți na
sul. Acesta atât la masă, cât și orl-unde în 
societate.

— Nu se cuvine a-țl scobi dinții la 
masă, dăcă din întâmplare nu ești ne
voit a-o face. In acest cas, trebue să-ți 
acoperi fața.

— Nu se cuvine a te scula dela masă 
înainte de-a termina cu toții și înainte de-a 
se da semnalul, fiă de patrona casei, fiă de 
altă personă chiămată pentru acesta.

— Nu se cuvine a învita pe ospeți să 
mănânce, când sunt la masă.

— Când îți lipsesce ceva, fă semn 
servitorului și-i cere încetișor.

— La masă străină nu se cuvine a șterge 
farfuria seu furculița înainte de-a mânca, 
nici a împătura servieta după-ce ai mâncat.

— După-ce ai terminat, nu se cuvine 
să ștergi cu bucăți de pâne sosul de pe 
farfuriă.

- — Când ești invitat ca ospe, nu se 
cuvine să pleci îndată după masă, afară de 
cașuri pentru trebuințe urgente; și atunci 
trebue să arăți causa plecărei grăbite.

— In cele 8 dile următore se cuvine 
a face o visită patronului casei, unde ai 
fost invitat la masă.

IITLTE ȘI DE TOATE. 

gastronomică. Astfel trei dile înainte de 
junghiarea jertfei, care de regulă e un 
sclav seu un prinsioner de bătaiă, nenoro
citul ale cărui mâni și picidre se rup mai 
întâi, se așădă până la gât într’un lac seu 
întrun rîu și totodată se lâgă cu capul de 
un par, ca nu cumva să se sinucidă seu 
să se înece în somn. Chinurile aceste gro
zave au scopul de a face carnea jertfei 
mai gustosă.

Căpitanul Hinde povestesce un cas, 
când un canibal refusă de a mânca din 
carnea unui om, deorece acesta fusese ta
tăl său, și pe fiiu l’a costat multă abne- 
gare de sine să privescă la soții lui, cum 
se ospătau din friptura grasă.

Canibalii cred, că mâncarea pregătită 
din carnea unul om, are influință asupra 
vieții sufletescl a mâncătorului, astfel d. e. 
decă omul mâncă carnea unui erou, atunci el 
moștenesce curagiul și eroismul aceluia.

Un călător din Guyana britică cu 
numele Davis, crede, că numirea de cani
balism se derivă dela „CaribaismL Cari- 
beii, adecă, sunt o clasă și mai înaltă 
dintre canibali, dedrece el mâncă numai 
trupurile dușmanilor omorîțl, pentru de a-șl 
oțeli curagiul și vieța. Sălbaticii aceștia 
au căpătat cu timpul o limbă atât de fină 
și un gust atât de ales, încât ei pot deo
sebi pe Engles, Frances, său Spaniol după 
gustul carnei, chiar așa, precum pote deo
sebi Europenul carnea de porc de cea a 
aripatelor. Cu deosebire prefer Oaribeii 
earn?a Francesilor, ca o delicatesă estra- 
ordinară.

%
Cultivarea prunelor in Bosnia.

In Bosnia jocă un mare rol prunele 
și comerciul cu prune. Clima și pământul 
Bosniei au făcut și fac să rreșcă acolo o 
speciă rară de prune mari și frumose, cari 
conțin cea mai mare cantitate de zahăr, 
între tote prunele, când sunt deplin copte.

Pruna bosniacă se cultivă cam de o 
sută de ani, și ea es+e unul dintre cele 
mai însemnate isvore de venit. In cercul 
Dolnja Tuzla, teritorul unde se fac mai 
multe prune, două din trei părți din în- 
trega producțiune a pământului o formeză 
prunele, cari parte se consumă ca pdrne 
prospete, parte se folosesc la producere de 
rachiu și licoriu. Mai ales prunele uscate 
și-au câștigat renume europen, și aceste se 
vend mai ales în Breka. Târgul de prune 
se deschide în primele dile ale lunei Sep- 
temvre și durăză până la finea lui De- 
cemvre. In timpul acesta domnesce o miș
care și vieță forte viuă în Breca, se în
cheie vendărl și cumpărări, și marfa numai 
decât se espedeză în streinătate. Produc
tele, cari rămân nevendute, se vând în lu
nile Ianuarie, Februarie și Martie.

Producțiunea prunelor în cercul Dol
nja Tuzla a fost în a. 1892 de 36.165.969 
chilograme, în 1893 de 81.908.385 chlg. și 
în 1894 de 127.700.539 chlg. înainte de 
anul 1880 Germania și țările de Nord im
portau prune esclusiv din Francia, de 
atunci înedee însă, prunele francese sunt 
înlocuite aprope pretutindeni prin prunele 
bosniace.

*
Limba muscelor.

După-ce un învățat american a în
cercat a studia și scruta limba maimuțelor, 
acum un alt învățat a început a studia 
limba muscelor. înarmat cu un microfon a 
ascultat dile întregi la zizăitul muscelor, 
și a ajuns la convingerea, că muscele au 
o limbă propriă. Limba acăsta a lor, se 
înțelege, nu constă în sunetul cel dau ari
pile, când se mișcă, ci după cum dice în
vățatul esplorator, în nisce tonuri melo- 
diose pe cari le dau muscele dela sine, 
despre cari dealtmintrelea e constatat, că 
au un aud forte fin.

*
Pestio suni surdo-mutl.

» i

Pănă acuma credea tâtă lumea, că 
peștii sunt, ce e drept, muți der nu și 
surcel

Un învățat g«rman vine și ne spune 
că el a esaminat mai multe soiuri de pești 
în decurs de o jumătate de an și s’a aon- 
vins, că peștii sunt surfil.

El a băgat adecă într’un vas cu apă 
mai mulțl pesoulețl, pe cari el îi vedea, 
der ei (pesc’i) nu-1 vedeau. Cu ajutorul 
unor instrumente da apoi diferite tonuri 
ca să vedă, decă se mișcă și peștii la su
dul lor. Aceștia însă nici habar nu aveau 
de tonurile neamțului.

Făcând esaminarea acăsta în multe 
feluri și forme s’a încredințat, că pescii nu 
aud nimic, adecă că sunt sureji cum se 
cade. Ei însă simțesc fdrte bine, și se cu
tremură la cea mai mică mișcare a va
lurilor.

*
Cafeua e veninosă.

Se vorbesce mult despre veninul ce 
se oonține în băuturile spirtose și despre 
urmările cele triste, ce le produce beția. 
Mulțl recomandau ca contra-veuin cafeua 
chiar pentru bețivi, der în timpul din urmă 
s’au făcut cercetări amănunțite, și s’a aflat, 
că și în oafea sunt materii veninose și stri- 
căcibse pentru sănătate.

In timpul din urmă un profesor din 
Paris, Tourette, a arătat mai presus de orl-ce 
îndoelă, că în cafea se conține venin. Nu
mitul profesor spune, că urmările celor ce 
consumă cafea, sunt tot cam asemenea cu 
ale celor ce bâu rachiu și alte spirtuose. 
Cafeua slâbesce stomachul, mioșoreză pofta 
de mâncare. Cei mai mulțl bolnavi de so
iul acesta se îngrozesc de mâncări vertose, 
și poftesc numai pâne înmuiată în cafea. 
Noptea nu pot durmi, căci nu le vine som
nul, sâu dâoă adorm visâză visuri urîte și 
înspăimentătore, le tremură tote membrele. 
In urmă bolnavul slăbesce de tot, puterea 
îi scade.

Cu tote acestea înveniDarea de cafea 
nu este așa de primejdiosă ca cea de beu- 
turl spirtuose, astfel încetând ea cu consu
marea cafelei, încâtă și boia, pre când ur
mările beției de rachiu sunt adese-orl mor
mântul omului.

*

Cea mai mare cosnltă din lume.
J 1

In California (America) este o crăpă
tură de munte cu numele Ben Bocii, ceea- 
ce însâmnă stânca cu albine.

In acestă peșteră sunt fdrte mulțl 
stupi, cari roieso prin apropiere. La mierea 
adunată cu grămada nu pote încăpea su
flet de om, și din causa asta s’a adunat 
forte multă.

Nime nu cuteză să-și întindă nasul 
mai departe de gardinii urieșei ooșnițe căci, 
nu i-ar umbla chiar mole, însă mierea de
pusă pe marginea peșterei o răpesc locui
torii tot-dăuna, și adese ori duc sute de 
chilograme numai de pe laturi.

*
O glumă a lui Leopold IL

Mai deunăcjl, regele Belgiei, făcând 
o escursiune, a întrat într’o locuință țără- 
nâscă și a cerut un pahar cu lapte. îndată 
după aceea el începu să converseze în 
limba engleză cu unul din amicii săi. Pe 
când regele bea, țăranca adresându-se băr
batului ej, îi cjise în limba flamandă:

— Sunt curiosă ss sciu cât o să plă- 
teseă Englezul ăsta cu nasul lung.

-- Dați-ml voiă, cjise regele în limba 
flamandă, întinejendu-i o piesă de 5 franc
au efigia sa, dați-ml voiă să vă ofer pori 
tretul omului cu nasul lung.

*

Intre ghiarele tigrului.

O scenă fiordsă s’a petrecut fiilele 
acestea în stațiunea căii ferate din Graz. Cu 
un tren de marfă sosise și o menageriă, 
oe s’a oprit puțin în stațiă, pănă să-și vadă 
de transportare mai departe.

Un lucrător dela calea ferată, din cu- 
riositate, s’a dus pănă aprdpe de cușca de 
gratii a unui tigru; De-odată tigrul cu re
peziciunea fulgerului și-a virît printre gra
tiile de fer labele dinainte și cu teribilele 
lui ghiare a apucat fața bietului luorător, 
vîrîndu-șl unghiile întrensa. Sângele a în
ceput a curge. Tigrul a tras aprope la sine 
capul nenorocitului și a început a-1 linge 
cu sete.

Mai mulțl lucrători au alergat întrA 
jutor. Au desfăcut labele fiarei, și au scos 

capul prăzii, pe care aoum atârnau fâșii c 
oarne vie, sângerîndă.

O ureche i-a rămas smulsă în ghiari 
tigrului.

Calendarul septămânei.
SEPTEMVRE are 30 dile. RĂPCIUNE.

Pilele Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

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

17 S. m. Sofia
18 C. păr. Eunemiu
19 M. Trofimat
20 ț S. m. Eustatiu
21 Apost Cuadrat
22 S. m.Foca și Iona
23 j- Conc s. pf. loan

29 Arch. Nihail
30 Ieronim

1 Octob. Remig.
2 Leodepar
3 Candid
4 Franc. Asis
5 Placid

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din 27 Septemvre st. n. It95

tâBsur& aâu

flreutatea
Calitatea.

Valute a 

trlaoă.

fi. or.
1 H. L." | cel mai frumos 5 20

îî Grâu mijlociu . . 4 80
|mai slab . . 4 60

Grâu mesteoat . . 3 50
„ 1 frumosă 3 80
S8o"s l mijlociă . 3 20 i

n

H

- ( frumos
1Z I mijlooiu

3
3

30 |

„ r frumos 2 10
b*

l mqlociu — —
Cucuruz.................... 4 70 -

jj Mălaiu.................... 4 —
Mazăre . .. ... 5 —
Linte ................... 7 -p
Fasole.................... 4 30

îî Sămânță de in . . 90 —
J) Sămânță de oânepă 4 50

Cartofi.................... — 75
Măzăriche .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
JJ Carnea de poro . . — 52

Carnea de berbece — 32
Său de vită prâspăt 23 —

100 kil. Său de vită topit 33 —

CanihaEi, seu mâncători de omeni.

In societatea englesă „Bntisch Asso
ciation" ținu 4ilele trecute o prelegere in
teresantă căpitanul Hvnde asupra canibali
lor și datinelor lor. Numitul căpitan a luat 
parte, ca oficer belgian, în espedițiunea 
condusă de baronul Dhamis contra răpito
rilor de sclavi arabi.

După spusele lui Hirde, canibalismul 
se află în crescere la unele seminții afri
cane de lângă fluviul Congo, și încă nu 
că datină religiosă, ci simplu numai din 
motive de aprovisionare. La unele seminții 
canibalismul s’a desvoltat într’o rafinăria

B ursa de Bucurase
din 17 Sept. n. 1895.

•Valori D
o

bâ
nd

a. Scad, 
cup.

Cu 
bani 
gata

Rentă română perpetuă 1875 5°/,. Apr.- Oct 103 'fi
Renta amortisabilă .... &7» 100.’/,

„ „ (Impr. 1892 . . . 5% ian.--ini. 99 'fi
„ „ din 1893 *°/a JJ J’ 99.’fi

„ 1894 int. 6 mii. Apr,-Oct. H6?fi
„ „ (Impr. de 32. ’fi mii. 47<, lan.-lnlie 83 7«
„ „ (Impr. de 50 mii. n JJ JJ 88.77
„ „ (Imp. de274 m lb90 47o 89.—
„ „ (Imp. de45m. 1891 47» •“8.3fi
„ „ (Im. de 120 iul. 189) 4u/o j, n 83-7,

Oblig, de Stat (Conv. ruralei. 6°/o Hai-Nov, 102 'fi
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 10 283.-
Oblig, comunei BucurescI 1883 5"/° lan.-lnl. 98.—

„ ,, din 1884 5'7o Mai-Nov.
„ „ „ din 1838 57» iun.-Dec. —
., „ „ din 1890 57» Mai-Nov. 98 '/,

Scrisuri fonciare rurale . . . 57« lan.-lnlie 93 'fi
„ „ urbane BucurescI 67f. » n 101 ’fi
JJ JJ JJ JJ 5u/„ // n 90 ’/,
n „ jj Iași • • f7» jj » 80.'fi

Oblig. Soc. de basalt artificial 67o
V. N.

JJ »

Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v ... g —
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v, 1575.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 226.-
Dacia-Romania uit. div. 35 lei 200 într. v. 412.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 <123-
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 335.- ■
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 176.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —....
„Patria'"' Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 n »> 100.4
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ ,, „ „ 2 em. u. d. 0 100 »j >* —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 3X
„Bistrița" soc. p. f. hârtii 30 , ' i • jj —
Societ. p. const, de Tramways
20 trancl aur

A* ) »»
20 06

SCOMPTUB1:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2’/.
4’67nAvansuri pe efecte 6% Petersburg . .

Casa de Depuneri 7*/ 2 Berlin .... 37»
Londra .... 2U/n Belgia .... 37»
Viena..................... 47o Elveția .... 37»

Terguta de rîmătorl uin Steinbrucli.

Starea rîrnătorilor a fost la 
17 Sept, de 26,206 capete, la 18 Sept, au 
întrat —.— oapete și au eșit 126, rămâ
nând la 19 Sept, un număr de 26,080 oapete..

Se notâză marfa: ungurâscă veche, 
grea dela —.— or. pănă la —.— cr. 
marfă ungurâscă tineră grea dela 
52.— cr. pănîf ia 55.— cr., demijloo dela 
52.— cr. pănă la 52. % cr. u ? 6 r,. ă dela 
52.— or. pănă la 52.‘/2 or.

Marfa țerăneseă grea dela —.— pănă 
la —.— or. de mijloo dela —.— cr. 
pănă la----- cr. ușoră dela —cr-
pănă la —.— cr.
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Marfă sârbâscă, grea dels 52.— cr. 
pănă la 53.— cr. Transito, mij looiă grea 
dela 52.— or. pănă la 52.% or. transito 
ușoră dela 52.— or. pănă la 52. y2 or.

Cursul losurilor private Cursul pieței Brașov.
Din 27 Septemvre 1895.

Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 25 Sept. n. 1895.

S ă m i n ț e
® o
* w

® £5 S.

Prețul per
100 chilogr.

delft | pănA

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

6.35
6.40
6.35
6.35
6.45

6.50
6.55
6.50
6.50
6.55

Semințe vechi 
ori nouâ noiul

* +1 © o
5 « 
-3 *■*  
o

Prețul per
100 cilii gr.

dola pian

Săcară
Orz
Orz
Orz
Ovăs 
Cucuruz 
Cucuruz 
Cucuruz 
Hirișcă

nutreț
de vinars 
de bere

bănăț. 
altă aoiu

n

70-72
60-62
62.64
64.66
89.41

75
78

5.55
5.15
5.60
6.90
5.80

5.60
5.40
6 30
8.—
6.10

din 25 Sept. 1895
oump. vinde.

Basilica . . 7.70 8.10
Credit .... 202.50 203.50
Clary 40 fl. m. c. . . —._ 59.-
Navig. pe Dunăre 140.— 146.-
Insbruck .... 28.- — t—
Krakau .... 27.- 28 -
Laibach .... 23.- 24 -
Buda .... 60.75 6175
Palffy .... 57.— 53 —
Crucea roșie austr. 17.— 18-

dto ung. , . 1130 1170
dto ital. ' 13.25 13 —

Rudolf .... 23 50 24 50
Salm .... 70.— 7L —
Salzburg .... 27.— 27 50
St. Genois 71 50 72 50
Stanislau .... 42.75 46 —
Trieitine I1/,0/,, 100 m. c. 150.- —

dto '4% 50 72.- 76 —
Waldstein 53.— 56 —
gerbescl 3% 37.50 37 60

dto de 10 franc!
Banca h. ung. 4% 12850 129 50

Cursul ta bursa din Viena.

Banonote rom. Camp. 9.51 Vend. 9.54
Argint român. Cump. 9.46 Vend. 9.50
Napoleon-d’ori Cump. 9.54 Vând. 9.57
G-albenl Cnmp. 5.63 Vend. 5.67
Ruble rusescl Cump. 128.% Vend.
Lire turoesol Cump. 58.50 Vend. —. —
Mărci germane Cump. 10 76 Vend. r—J
Boris, tone. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Covore pentru po
dim dm fiâoă curată 
reoomaoda

Cari Paul.
Deposited se află în „Hala de 

mărfurî“ din podul bătușilor.

Cursul
Pro duet ediv.

doi» până

Sem. de trif. Luțernă ungur. 41.- 46.-
francesă

))
Oleu de rap.

roșiă
rafinat dupln

4o'— 50.-

Oleu de in _ t - —. —
oi 
s 
OS

Uns. de porc dela Pesta 60 50 61.50
dela țeră —.—

fe Slănină sventată 52,— 53.—
2
e

afumată 57.- 58.—
Său —. —-

s Prune din Bosnia îu buțl 14.75 15.25
din Serbia în saci 14.14 14.50

Lictar slavon nou 18.25 18.70
bănățenesc —.— •—

Nuci din Ungaria
CD Gogoși ungurești
d. serbesti

Miere brută ____ _ /
î» galbină strecurată __ —.—

Ceară de Rosenau _ .. .
Spirt brut _

Drojdiuțe de spirt

Din 27 Septemvre 1895.
Renta ung. de aur 4% .... 121.70
Renta de cordne ung. 4% . . . 99.15
Impr. oăil. fer. ung. în aur 4*/ 2°/0 • 124.25
Itnpr. căii. fer. ung. în argint 4y2°/0 101.—
Oblig, oăil. fer. ung. de ost. I. emis. 121.30 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.90
Bonuri rurale croate-slavone. . . —.— 
Imprum. ung. cu premii .... 159,. —
LosurI pentru reg. Tisei și Segedin. 146.—
Renta de hârtie austr........................100.45
Renta de argint austr................. 100 95
Renta de aur austr....................... 121.60
LosurI din 1860   152.50
Acții de ale Băncei austro ungară. 1053.—
NapoleondorI........................................ 9.541/,
Mărci imperiale germane . . . 58.90
London vista....................................120.25
Paris vista.................................. 47.521/2
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene.................................. 45.35

PrODrîetar: Df. &iW8sel USureșifflnn. 

Redactor responsabil: ®r>eg®r>âui SSaioa*.

Acest tom constă din 32 cole tipării! 80 mare și conține 
48 predice pe 39 Dominecl.
Prețul unui esemplar cu porto francat e numai 2 fl. 35 cr.

Comandele sunt a se adresa la :

Tipografia „Aurora” A. Todoran 
^lierla — Szamosnjvâi*.

•I

el

Antreprise ie pompe funebre

BSrașowu, Strada Porții Ar. 4. Colțulii Tcrgulu boiloru.

Recomandă bn. publică la cașuri de mârte, așec|ămentulti 
seu de înmormântare bogată as or tata în cari tote obiectele, 
atâtu sortele mai de rendQ, câtă și cele mai fine, se potu 
căpăta cu prețuri ieftine.

Comisiune și depou de sicriuri de metal îî ce se 
potu închide hermeticu, din prima fabrică din Viena.

Fabricarea propriă a tuturoru sicrîurîloi'u de ieiliuîi. 
de metal â și imita|ium de metalu și de lemuu de ștejaru.

Depou de cununi pentru monumente și plantîcî cu prețurile 
cele mai moderate.

Representanță de monumente de marmură, care funebre 
proprii cu 2 și cu 4 cai, precum și uno caru funebru vâ
nătă pentru copii; precum și cioclii.

Comande întregi se esecută promptu și îeftfuu, iau 
asupră-mi și transporturi de marți m*  streinătate.

In fine recomandă și biroulă meu mijlocitoră procedându 
! cu cunoscuta’mi soliditate.

La cașuri de morte a se adresa la
| 13—*

a
*

* 
«X

$

«x
4

Publicație.
Se face cunoscut, că în diua de 10 Octomvre 

st. v. a. c. se va ține licitație în Bucurescî (Româ
nia) la Ministrul de Resboiu, (Direcția 2-a Cavalerie) 
pentru furnisarea a 550 (cinci sute cinci deci) cai, 
pentru cavaleria permanentă și 700 (șdpte sute) cai 
pentru călărași cu schimbul în condițiile caetului 
de sarcine, care se pote vede la menționata Di
recție.

Ofertele se primesc cel mult până în diua
9 Octomvre 1895.

Pentru conformitate! Șeful biroului 

777,2-3 Căpitan Merișescu.

de

■vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luai.
Domnii, ce se aboneză din noii, să binevoiascâ a scrie adresa 

lămurit și să arate și posta ultimă. Admimstraț. „Gaz. Trans; ‘

*.

;. i

pentru

Mijloculă celil mai bunii și eficace pentuu menținerea sănătății, curățirea sucuri- 
lorii precum și a sângelui și pentru promovarea unei mistuiri bune este deja pretutin- 
denea cunoscutul^ și plăcutulă

55ORosa’s Lebe^s-Balsam&£.
Acesta balsamă preparata ctț îngrijire din erburile alpine cele mai bune și tămă- 

duitore se dovedesce ca forte foiosiotră în contra tuturoră greutăților^ de mistuire câr
cei de stomachii, lipsa de apetitu, rîgăelei, congestiuniioru, haeinorhoideloru etc. etc. In 
urma eficacității sale a devenită acesta balsamă acum una singura și dovedită medi
camentul de casă poporali .

Sticla, mare costă, 1 fL., mică 50 cr. 
Mii de scrisori de recunoștință stau ia disposițiă!

FIȚI ATENT1!!!
Spre a evita înșelătorii, facă pe fiecine atentă, că fiă-care sticlă cu Dr. Rosa’s 

Lebens-Balsam, care singură numai de mine este preparată după receta originală, este 
învelita în hârtiă grosă albastră, care pdrtă în lungulă ei inscripția: Dr. Rosa’s Le
bens-Balsam din fărmacia „zum schwarzen Adler11, B Fragner, Prag, 205—3“ în limba 
germană, boemă, ungară și franceză, și cari suntă provedute cu alăturata marcă a fa- 
bricei luată sub scutulă legală.

><•.

Dr. Rosa’s Lebens-Balsam
eritabil să pote procura numai în

JDeposit-vLl^L priTYcipalvi. pxodvLogtorvxlvxi

Farmacia „Zum schwarzen Adleru Prag 205—3.
In BudnpeHta: la farmacia I. von Tbrbk.

farmaciile din Brașovu, precum și tote farmaciile mai mari din monar- 
ctua Austro-ungară au deposită din acesta balsamă de vieță.

Toții de acolo se pote avea :

Alifia de casă universală de Praga
GE^rag-er TTzii-vexsal-ZE^evutssalloe).

unii medicamentă sigurii și prin mii de scrisori de multămire recunoscută în 
contra tuturoru inflamațiuniloru, răniloru și umflăturilorii.

_ Acest, se întrebuințeză cu succesă sigură la inflamațiunl, la stagnațiunea lap
telui și întărirea țîțeloră cu ocasit nea îuțăreării copilului, la abscese, ulcere, pustule cu 
puroiu, carbuncule; copturi la unghe, la panariții [ulcerațiunl la degete, la întăriturl, 
umflături, tumorea glandulelo>'u linfatice, lipume etc. — Tote inflamațiunile, umflături, 
întăriturl se vindecă în timpulă celă mai scurtă; la cașuri îuse, unde s’a formata deja 
puroiu, absorbe buba și o vindecă în timpulă celă mai scurtă fără dureri.

In cutidre â 25 si 35 cr.

F'flti atenti!* “)
De-6re-ce alifia de casă uuiversală de Praga s8 iiri- 

ază forte desă, facă pe fiă-cine atentă, ca singură numai 
la mine se prepareză după receta originală. Acesta este nu

mai atunci veritabilă, decă cutidr-le din rne aLă galbină, în cari se pune, suntă înfășu
rate in hârtiă roșiă pe care se află tipărită în 9 limbi esplicațiunea cum să se între
buințeze, împachetate și în cartone vinete, — cari suntă provădute cu marca făbricei 
de mai susă.

Balsam pentru au(j.
(CS-elxox-IBalsaxxx)

Celă mai probată și prin multe încercări cela mai temeinică medicamentă pentru 
vindecarea audului greu și spre redobândirea audului perdută. 1 Flacon I fl.
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Foulard-Seîde 60 kr.
bis fi. 3.35 p. 2Ttet. — japaneftfcfye, d ne*  
flfdje etc. in ben neueffen Deffiins unb ^ar- 
ben, fotpie fcfytvarje, meifje unb farbige 
Henneberg-Sei«le con 35 fr. bis 
p. 1^.65 p. 2Ttet. — glaft, geftreift, farrierf, 
gemuftert, Damafte etc. (ca 2^0 nerfd). Q)ual. 
unb 2000 uerfcbib. ^arben, Defftns etc.). 
Porto- und steuerfrei ins Haus. — Zfiufter 
umgebenb. Doppeltes Sriefporto nad? ber 
Sd?toei5.

Seiden-Fabriken G. Henneberg 
(k. u. k. Hofl.), Eiirich.2

COE3OOE3OCOE3E3E3E3E3EXB 
Arândare prin licitațiune.

Epitropia Bisericii St. Nicolae 
din Brașov-Scheiu va arenda 20 
de holde ale Bisericii pe termin 
pană Ia comassare.

Licit.ațiunea verbală se va ține
Duminecă în
st. n.) la 10 ore a. m. la Biserica Sf. 
Nicolae din

Brașov,
EPITROPIA PAROCHIALĂ a Bisericei 

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

Sterîe Stinghe,
1_3. epitrop-cassar.

CE3E3E3QOE3E3£3lE3E3E3GOui

24 Sept. st. v. (6 Oct.

Scheiu.
15 Sept. 1895.

De vânzare
Realitățile ce au remas 

după George Riîck, și anume:
a) M6ra situată lângă drumul fa- 

bricei Nr. 11 cu tote apertiaentele 
ce se țin de mora și pământuri.

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

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

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

780,1-3

El

Aducem la cunoscință publică, că tragerea

Loteriei de clasă ungară 
concesionată de stat, va urina irevocabil, dela 16 până la 16 Rctosnvre 1865, 
în Rudapesta, în presența unui notar public și sub controla guvernului reg. ung.

La acesta sortire se vor trage din 31,469 câștiguri totale ale acestei loterii în suma de 

5 milione 600,000 corone 
10,000 câștiguri cir

W*  Un milion 268,000 corone.
Tragerea loteriei clasa a II va ave loc dela 6 până la 14 Recemv. a. c.
LosurI originale pentru tragerea loteriei clasa primă, precum și losurl întregi pentru amendoue 

trageri, se aOă de Ventilare la colectanții principali și la locurile de vâmțare indicate prin pla
cate, cu prețuri fixate în moi .oficios.

Pentru losurile ce se vor cumpăra după tragerea loteriei clasa I, trebue plătit și 
prețul pentru tragerea deja efeptuită.

Budapesta, în Septemvre 1895.
Asislrâssy-ut Vr. 5. Direcția loteriei de clasă ungara.

Ăl treilea los 
câștigă I Ne mai pomenite șanse de câștiguri oferă

Ăl treilea los 
câștigă!

CORO E

fiind că din 100,000 losuri.

31,499 losurl ies Ia tragere cu câștiguri.
este d.ota,tă, loteria de clasa uaagară. Cel mai 
rrxare câștig" în’cas favorabil este d_e er

LIO
Tragerea

losurilor clasa I.
dela.

16-19 Octoravre 1895.

In ambele clase are loteria de clasă < nmâtmle câștiguri.'
Un premiu de 600,000 'corone

Tragerea
losurilor clasa II.

dela,

6-U Decerne 1895.

1 câștig â 400000 corone 5 câștig. â 10000 cor.
1 71 71 200000 71 12 îl n 8000 71

1 71 71 100000 71 27 75 n 6000 71

1 71 71 80000 71 8 n ji 4000 n

1 71 71 60000 71 110 2000 n

1 71 77 50000 71 213 71 71 1000 71

1 n r 40000 77 1(H) 71 77 400 77

1 71 71 30000 71 2010 77 77 200 71

3 71 n 20000 71 20000 71 71 100 71

3 71 71 15000 n 9000 n 71 80

Tragerea loteriei 
urmeză sub contro
la statului și în 
presența unui no
tar public reg. ung.

Câștigurile se plă
tesc în hani gata, și 
fără nici o detragere.

De vânzare
800 cară de fen forte 
bun și neploat, pentru 3000 
—3500 de ol, împreună cu 
pășune de tomnă și 
primăveră.

Doritorii aurit invitați a se pune 
în înțelegere cu subscrisul cel mult 
pană în 15 Octomvre st n. a. c.

Total 31,499 câștiguri, cu suma de

5 MILIONE, 900,000 CORONE.
Losurl originale pentru tragerea loterii clasa prima

un los întreg jumătate a 10 parte a 20 parte
40 corbne. 20 corone. 4 corone. 2 corone.

Recomandă și trimite și în afară plătind înainte ila cerere și cu rambursă)

CARL HEINTZE, Colecteur principal,
Comande din afară se pot face mai lesne cu mandat 

postai, adresa scrisă corect, a se trimite pentru porto 5 cr. Epis
tola recomandată 15 cr. și pentru fie care listă a câștigurilor 10 cr. 
mai mult,

Adresa Telegr. : 
liottoheintze 

Budapest.

Ludovic Simon, 
proprietar în Sângeovgiu, 

(p. u. Uzdi Szt.-Peter, 
comitatul Coșiocnei.)

Cu ocasiunea întroducerei căsătoriei civile pentru împo- O 
dobirea localităților oficiale, îmi permit a recomanda d-lor 
conducători de matricule,

Portretul Maiestății Sale Regelui,
în diferite mărimi, cu prețuri avaniagâose.

Totodată am onore a recomanda onor, public bogatul meu 
magazin de tablouri, , mobile de fer și de
lemn, vestminte de dame, de bărbați și de copii.

Xâncjările se fac, — atât în oraș, cât și pe sate, — pe 
lângă prețuri moderate și serviciu solid, în rate lunare.

Cu profundă stimă:

ZS. SZOLLOSY,
1—3 IBrașov, sti’. S’oa’țâi Ni*.  58.

ft. a

Adresa Telegr.: 
fij©ttoheintze 

Budapest.

Comerciu en gros de Vin Spaniol i
i

Hamburg. Viena. j
Astupat cu capse tipărite roșu.

Medic. Malaga Sect, Sherry, Xeres ’ 
de la frontera, Cognac franțuzesc i 
***, ****,  V. 8. 0., în butelii ori
ginale și cu prețuri originale, l

s află de vânzare în BRAȘOV, la FRIT^ CEEKELY, 
la Elefant, podu bătușilor, strada Hirscher. |

A s« observa Marna Vinnador precum și sigilul mărcii, re- 
gistrat la Tribunal. Numai buteliile provSdute cu acestea se garanteză. I

diese gesetzlich aeschOtzte
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o 
O 
o
0

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


