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IN8ERATE se primesc la Adml- 
nlstrațlune in Brașov și la ur- 
mătfirele Birouri ds snunolurl: 

In Viena: Jf. DuUx, Heinrich 
Schalck. Rudolf Motxe, A. Oppelik* 
N&chfolger; Anton Oppslik, J. 
Bannsbcr, In Budapesta : A. V. 
Qoldbergerg, Eckstein Bemol; în 
Bucuresoî: Agence Havas, Suo- 
oursale de Ho umani e; în Ham
burg.* JTaroiy* <£ Liebmann.

Prețul Inaerțlunllor: o seria 
garmond pe e oolâna 8 or. și 
flOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă și învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. a eu 80 bani.

I 
!

ids dvmiitecA ^o)

„fiazeta'* 1 iese în fli-care ji. 
Abonamente pentru Anstro-Ungana: 
Pe un an 12 fi., pe șese ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fi.

„Ce puțin ceream vieței!... La 
ce ’ml-a răpit tot?"

„Tot? oh! nu tot! Fetița se 
uită la ea cu o privire neliniștită: 
băiețelul se alătură de ea ca și cum 
ar vrea să-i 4ică:

„Numai pe tine te am."
Și simte, că mai are ceva, nu

i s’a răpit tot. I-au mai rămas doi 
copii, din cari va trebui să facă un 
bărbat cinstit și o femeiă cinstită: 
i-a mai rămas dragostea lor, i-a ră
mas bucuria, că-i va vedea crescând; 
’i-a rămas, mai cu semă, vieța ade
vărată a sufletului: datoria! Scie 
bine, că unde sunt datorii de îm
plinit, e și fericire.

„Dbmne! 4ice ea, ’ml-ai luat 
sprijinul; acum dă’mi putere să fiu 
pentru copilașii aceștia și tată și 
mumă, pentru ca din cer, de unde 
se află, el să fiă mulțumit de ei și 
de mine."

N-rii de Dumlneoă 2 fi. pe an.
Pentru România si străinătaie: 

Pe un an 40 frânai, pe șâse 
luni 20 fr«, pe trei luni 10 fr. 
N-rii de IJuminecă 8 frunol. 

Se prenumără la tdte oficiale 
poștale din Intru și din aîură 

și la dd. aoieotfiri.
AlTjiamratni pentru Brasor 

administrațfunea, piața nare. 
Târgul Inului Nr. 30 etagiu 
L: pe un an ID fi., po «ise 
luni 5 11.j pe trei luni 2 fi. 50 qc. 
Cu dusul în casa: Pe un an 
12 11., pe 6 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. Un eaemplar 5 or. v, r. 
adu 15 bani. Atftt abonamen
tele cât și inserțiunile aunt 

a se plăti înnintu.
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Judecătorii și „interesele statului11.
Brașov, 23 Septemvre v.

Omul se minuneză și se încruci- 
șâză, când vede cum se fac la noi 
judecățile în așa numitele procese 
de agitare. Numai înainte cu 4000 
4ile judecătorii din Alba-Iulia au 
condamnat pe un țăran român din 
Ocna Sibiiului la trei săptămâni în- 
chisore ordinară, vedi Dbmne, pen- 
tru-că a strigat și el un „să trăiască", 
când s’au întors acasă cei judecați 
în procesul Memorandului.

După lege țăranul nu era vino
vat și nu putea fi condamnat, 
tote acestea l’au judecat și l’au 
depsit. Cum s’a putut întâmpla 
asemenea lucru?

In privința acâsta ne dă 
plină deslușire o declarația, ce a fă- 
cut’o ministrul-președinte Banffy la 
Șimleul Silvaniei, când înainte cu 
câteva săptămâni și-a făcut cunos
cuta dare de semă înaintea alegăto
rilor. Atunci Banffy, primind salu
tarea tribunalului, a judecătoriei de 
cerc, a procuraturei și a corpului 
advocaților, a răspuns: „văd cu bu
curia înaintea mea și corpul ju- 
decătorielor independente de guvern, 
der deși justiția e independentă de gu
vern, ea nu este independentă de intere
sele statului11.

Aceste cuvinte au fost trecute 
cu vederea în raporturile dela Șim- 
leu. Numai o singură fbiă („Buda- 
pești Hirlap") le-a înregistrat, și acum 
vine o altă fbiă din Pesta, „Nem- 
zeti Ujsâg", și protestâză în numărul 
său dela 2 Octomvre în contra pă- 
rerei ciudate, ce-o are Banffy des
pre chiămarea justiției.

Numita fbiă maghiară se teme, 
că așa dis0!0 interese ale statului 
nu sunt decât o manta, cu care se 
acoper „interesele guvernului" și că 
prin urmare nu merge nici de cum, 

de-a supune independența judecăto- 
rescă acestor interese.

Are dreptate fbia maghiară. Noi 
însă trebue se mergem și mai de
parte și se arătăm, că așa (Țsul ^in- 
teres al statului" este o armă de 
luptă în contra nbstră. a Nemaghia
rilor, de care se folosesc în intere
sul lor nu numai cei dela guvern, 
ci toți trașl-împinșii, cari se dau de 
„patrioțl" și vor să se căpătuescă 
pe socotâla nbstră.

Și ce este și ce pbte fi în inte
resul statului, când e vorba de drep
tate? Pbte fi un interes mai mare 
al lui, decât acela, ca' judecătorul să 
judece pe basa legilor, drept și cum 
se cuvine? Alte interese ale statu
lui, cari să influințeze judecata lui, 
nu pot fi, afară numai, decă guver
nul și clica dela putere pretinde, 
ca el se judece așa, cum vor ei și 
nu cum pretinde legea și dreptatea.

Și așa se întâmplă mai ales în 
procesele politice, îndreptate contra 
Nemaghiarilor. Aici se dovedesce tot 
mai mult, că justiția, cum 4ise nii- 
nistrul, în adevăr nu este indepen
dentă de „interesele statului", cari 
interese se îndreptâză din nenoro
cire după poftele vremelnice ale ce
lor dela putere.

Numai așa putem înțelege sen
tințele monstrubse, ce s’au adus și 
se aduc în contra așa numiților agi
tatori, pe cari au început să-i caute 
acuma și între plugarii noștri. Gu
vernul aduce în mare strîmtore atât 
pe procurori, cărora le poruncesce 
să intenteze procesele, cât și pe ju
decători, cari chiar de ar voi se fiă 
nepărtinitori, se simt totuși genațl 
a judeca liber în acele procese, căci 
văd, că sunt anume trase de per 
de guvern.

E ceva dejositor pentru corpul 
judecătoresc, când prin graiul fostu
lui pașă dela Bistriță li-se spune, că 
și în viitor așa cjisa independență a

lor trebue să se îndrepteze după po-' filele acestea în Ruzomberk, în Un-

ci de orl- 
interesele 
numai și 
și legea

runcile, ce le vor căpăta de sus în 
„interesul statului".

Bine di00 „Nemzeti Ujsâg", că 
Banffy a dovedit numai, că șl-a absol- 
vat sciințele juridice la universitatea 
din Apa-nușfalău, și că după aceea a 
făcut praxă la Tisza Kalman. Fbrte 
corect susține mai departe, că jus
tiția trebue se fiă cu totul neatârnă- 
tbre nu numai de guvern, 
ce interes, așa-dâr și de 
statului și că pentru ea 
numai ordinea de drept 
este singura directivă.

Pană a ajunge însă la o astfel 
de neatârnare a justiției mai este 
încă un drum lung, căci sistemul In
trodus de Tisza Kalman e încă în 
fibre și Bânffy nu este, decât un 
ucenic al acestui Tisza, care din „in
teresele statului" a făcut o armă de 
luptă în contra Nem^ghiarilor și un 
mijloc de căpătuire pentru prote- 
giații săi.

Revista septemânei.
Partida poporală ungară îșT arată 

colții. Se scie ce speranțe legau 
mulțl de partida poporală, când se în
ființase, și mai ales în sînul națio
nalităților s’a format o opiniune, pu
tem (Ț00. favorabilă despre acea par
tidă și conducătorii ei, cari la înce
put cochetară cu naționalitățile și 
deteră a înțelege, că în multe ces- 
tiunl vor pută merge mână în mână 
împreună. Acuma însă se dovedesce, 
că nici partida poporală nu e mai 
bună ca alte partide maghiare, fiă 
în cameră, fiă afară de cameră; și 
mai ales se adeveresce faptul, că 
Maghiarii, fia de orl-ce partide și 
principii, când e vorba de naționa
lități și aspirațiunile juste ale aces
tora, țin una și toți ca un suflet sunt 
contra acestora. Ecă cea mai nbuă do
vadă: La adunarea poporală, ținută 

garia, contele Nicolau M. Eszterhâzy, 
unul dintre capii partidei poporale 
ungare, într’o vorbire a sa 4180, cu 
privire la raportul partidei poporale 
cătră naționalitățile nemaghiare, ur- 
mătbrele: „Intre representanții na
ționalităților nemaghiare sunt și de 
aceia, cari negă unitatea statului 
ungar (!j, cărora li sunt prea strimte 
granițele patriei nbstre(l), și cari 
vo68c să se împreune cu popbrele 
înrudite cu ei (!). Noi nu pretindem, 
ca elementele acestea se se bucure 
de simpatii, de ce der ne identifică pe 
noi mulți cu aceste cercuri? Ei nu au 
dreptul a întră în legături cu cetă
țenii altor state. Noi di00m numai 
atât, ca să nu li-se denege a-șî cresce 
copiii în limba lor, dâr pentru aceea 
nu voim se le dăm naționalităților posiții 
——m stat .deosebite

La cestiunea legilor bisericescl- 
politice. Cu 1 Octomvre c. (Marția 
trecută) s’a început era cea „strălu
cită" așteptată cu atâta dor de cei 
ce sunt puși la 61a cu carnea și la 
sacul cu grăunțele. Foile jidano- 
liberale nu mai pot de bucuria de 
a vedă odată puse în praxă aceste 
legi. Dâr chiar în Budapesta cea 
jidovită, poporațiunea, care mai ține 
la trecut și la morala creștină șl-a 
manifestat nemulțămîrea cu noua 
stare de lucruri prin aceea, că s’a 
grăbit de-a încheia căsătoriile pen
dente încă înainte de 1 Octomvre. 
Bisericele nu biruiau cu cununiile, 
cari se încheiau cu sutele pe fiă- 
care cji din ajunul întroducerei 
nouălor legi. Der desamăgireapseudo- 
liberalilor a fost încă și mai mare, 
din causă, că Introducerea acestor 
legi a înghițit și va înghiți sume 
cu mult mai însemnate, de cum s’a 
fost așteptat. Prima căsătoriă civilă 
s’a încheiat, firesce, în Budapesta și 
încă din partea unei părechl jidane.

FOILETONUL „GAZ. T^RANS."

Răspuns.
Asâră m’am uitat la oer
Cum strălucea de stele,
Și steaua mea voiam s$ soiu, 
Să văd de-’i printre ele.

Atuncea una a căcjut 
Stingendu-să ’n tărie,
Răspuns simbolic, dureros 
Apusul ei să-’ml Bă.

Foi.
Din frasini pică frunzele 
Uscate în cărare,
Er tu privescl la mdrtea lor 
Cu-atâta nepăsare ;

Dbr sortea lor e sortea te,
Căci și tu ești o f'oie,
Și foi ca tine ’n orl-ce (fi
Să scutur, cad o drdie.

Brașov. I. Priscu.

I s t o r i 6 r e,
D-na Oolwmb. (Din „BibEoteca pentru toți.11

Sâmbăta morților.

A pierit sbrele, sbrele din di0a 
Sâmbăta morților! Cei cari au

de

de
fost bogați, se odihnesc în morminte 
de marmură; cei cari au fost să
raci, se odihnesc sub o biată cruce 
de lemn. încet încet se ivesc prin
tre sălciile pletbse flăcări mici întâi 
galbene sub cerul purpuriu, der cari 
se fac din ce în ce mai strălucitbre 
cu cât se întunecă mai mult, ca 
amintirea, care se măresce în nbp- 
tea mormântului. Mâni prietene a- 
prind lângă cruci candela credin- 
cibsă. E Sâmbăta morților; lor lu
mină și flori! De s’ar pute să ajungă 
pănă la ei vre-o rază, vre-o pică
tură din parfumul vieții, în care îi 
plângem!

Văduva tristă și galbenă stă în 
picibre lângă crucea, pe care e scris 
numele pe care l-a iubit, numele pe 
care îl dobândise și ea, și pe care 
îl purta cu atâta bucurie acum un 
an, când să recjima pe brațul celui, 

care se odihnesce acolo 1 Ține în 
brațe un copilaș, nevinovatul se uită 
uimit la tbte lucrurile acelea necu
noscute: la morminte, la flori, la 
sălciile mari pletbse și la sora mai 
mare, care aprinde cu grije smerită 
candela. Văduva ține în mână co- 
rbna, cu care vrea să împodobescă 
crucea: cum îi tremurau mânile 
când o împletea ! Nu e mult de când 
se preumbla cu el pe câmp în dil0i0 
de sărbători. Fetița alerga înaintea 
lor și culegea flori, și băiețelul abia 
încerca se umble. Acum s’a dus tbtă 
bucuria sa pentru vecie, a mai ră
mas numai un mormânt, o văduvă 
și doi orfani. Icbnele scumpe și du- 
rerbse ale fericirii pierdute trec pe 
dinaintea gândurilor sale pline de 
jale; trec cele dintâi speranțe, în
crederea unuia în celalalt, dragostea 
înurajetbre a două ființe, care încep 
vieța mână îu mână, neluând sema 
la muncă, la lupte și la suferință, 
numai să fiă mereu alături unul de 
altul... Și s’au despărțit! Văduva se 
gândesce la acâstă despărțire și 
inima i-se revoltă.



Noul minister austriac. Foia ofi
cială de Joi publică demisiunea ca
binetului austriac, în fruntea căruia 
stătuse contele Kielmansegg, și numirea 
noului cabinet, în frunte cu contele 
Casimir Badeni, fostul guvernor al 
Galiției. Noii miniștri, pe cari și i-a 
ales Badeni, sunt, afară de doi, toți 
ămeni, cari pănă acum n’au jucat 
vr’un rol mai însemnat politic. Con
siderând acăsta, și apoi și faptul, 
că stările politice din Austria de 
present sunt fdrte încurcate, dom
nind între diferitele partide mare 
desbinare, noul cabinet va ave greu 
de luptat pentru a-se pute susține. 
Deci viitorul va arăta, că va fi bre 
contele Badeni în stare a-șl împlini 
misiunea, său nu.

Tumulte în Constantinopol. In 30 
Septemvre s’au întâmplat în Con
stantinopol nisce incidente, cari ușor 
puteau se producă mari turburărl, 
și cari încă nici astăcjî nu sunt pe 
deplin lămurite. Armenii din capitala 
turcescă s’au adunat adecă și s’au 
înțeles, ca se facă demonstrațiuni, 
mergând armați pe la locuințele mi
niștrilor turcesc! și ale altor fruntași 
turci. Poliția din Constantinopol 
însă a fost însciințată mai înainte 
de planurile Armenilor și astfel când 
organele siguranței publice vâfiură, 
că Armenii încep a face tumulte, îi 
provocară pe aceștia se se împrăș- 
tiă. Armenii se opuseră, ba unul din
tre dânșii pușcă cu un revolver asu
pra unui oficer turc și-’l omori. Atunci 
poliția sprijinită și de un despărță
mânt de călăreți, se aruncă asupra 
glotei armenescl și se încinse o luptă 
singerbsă. După soirile sosite pănă 
acum, în acestă luptă iși pierdură 
vieța mai mult ca 200 omeni, între cari 
dintre Turci fură omorîțl 7 oficeri 
și 45 soldați. Numărul răniților de am
bele părți e forte mare. Se c|ice> °a Ar
menii au intenționat prin aceste tu
multe se provoce întrevenirea pute
rilor europene în favorul lor. Pa- 
triarchul armenesc li-a vorbit ca se 
se liniștâscă, însă sfatul lui n’a avut 
nici un resultat. Armenii au asaltat 
și judecătoriile, și au omorit doi juoți 
turci, apoi au atacat cu arme și tră
surile ministrului de polițiă și mi
nistrului de esterne turcesc. S’au 
făcut o mulțime de arestări. Pănă 
acum încă tumultele n’au încetat 
cu totul.

Tisza și naționalitățile.
Am fost publicat acea parte din 

vorbirea lui Tisza, ținută la Oradea- 
mare, în care acest adversar jurat 
al Românilor a vorbit și de cestiunea 
naționalităților. Etă ce cțice acum 

„Pester Lloyd11 asupra vorbelor bă
trânului și ruginitului general al „li
beralilor* unguri:

Cele oe le-a (fi3 Tisza ou privire la 
cestiuuea naționalităților, cuprind sucul po
liticei tiszaiste, oe a purtat’o el în tot tim
pul guvernării sale, și pe oare au păstrat’o 
oredincios toți bărbații de stat, oarl i-au 
urmat lui. Tăria și însușirea bună a aoestei 
politice zaoe în statornicia și nesohimbarea 
ei, și fiă-c^re înoeroare de abatere dela ea, 
fiă în spre mai sever sâu în spre mai do
mol, a dat tot-dâuna dovadă despre emi
nența sistemului lui Tisza. Sistemul acesta 
se cuprinde în următorele punote: de o 
parte respectarea legilor și prevenirea față 
cu naționalitățile, de altă parte voința tare 
și desfășurarea puterii de stat față cu aceia, 
cu cari cele dintâiu amintite nu ajută nimic.

O caracteristică a politioei lui Tisza 
este și faptul, dovedit și în vorbirea lui de 
aoum, oă el tot-dâuna a luat o ținută forte 
soeptică față ou periculul mișcărei naționa
lităților.! Esaltările agitatorilor daco'români 
pe el nicl-odată nu l’au făcut „nervos'1. E de 
înțeles, oă manifestările simțemintelor pline 
de ură a acestor „oompatrioțl“ ai noștri au 
făcut să se nasoă dorința, de a-se între
prinde ceva energic contra lor. Tisza tot- 
dâuna s’a subtras după putință dela o ast
fel de influință patriotică onorabilă '(!!) și 
mai bine suferea imputarea, că ar fi neao- 
tiv, decât să cadă în greșâla hiperzelului. 
Liberalismul maroant, de care erau con
duse tote vederile politice ale lui Tisza (!!) 
ii impuse și datorința, de-a fi forte preoaut 
la alegerea mijlocelor de represiune; de-a 
lăsa ca societatea să condamne pe trădă
tori ; dâr și d®-a păși ou atât mai sever 
contra faptelor punibile.

Astfel din espunerea cestiunei națio
nalităților, în vorbirea lui Tisza de sine re
iese varianta 4’0ers^ renumite: „Maghiarul 
se teme de Dumnecțeu, și de nimeni altul — 
cu atât mai puțin de agitațiunea daco -română!“

Seim, că în ajunul intrărei în 
vigbre a nouălor legi politice-biseri- 
cesci (1 Octomvre u.), episcopii cato
lici din Ungaria au ținut o confe- 
rență în Budapesta, în care au sta- 
torit o pastorală comună a tuturor 
cătră credincioșii lor. La acâstă con- 
ferență au luat parte și archiereii 
români greco-catolici șiprecum vedem 
au subscris și ei împreună cu episco
pii catolici amintita scrisorepastorală.

Credeam, că biserica română 
unită, ca biserică independentă ro- 
mânâscă, va procede și în acâstă 
cestiune de sine stătător. Vedem 
însâ, că archiereii români uniți sub- 
scriseră împreună cu episcopii cato
lici una și aceeași pastorală, un cas, 
ca și care pănă acuma nu ne este cunos
cut altul în istoria bisericei române 
unite.

Etă textul a mințitei pastorale, după 
cum îl comunică „Unirea** din Blașiu :

Epistola pastorală
a episcopilor catolici (lin Ungaria referi- 
tore la Introducerea așa numitei căsătorii 

civile.
lubiților în Christos Fii!

Gu adâncă durere sufletâscă Vâ adu
cem la cunoscință, că legea despre așa- nu- 
mita „căsătoria civilă" va întră în vieță la 
prima <fi a lunii Octomvre a anului curent. 
Prin urmare începând din diua aceea în 
trebile Vostre de căsătoriă veți fi siliți și 
Voi a băga în semă, pe lângă ținerea strînsă 
a legilor bisericescl, și renduelile cuprinse 
în legea amintită.

Voi scițl, că noi am îndreptat o prea- 
umilită represeDtațiune la treptele tronului, 
un memorial cătră înaltul guvern, și că 
am spus’o și cu graiul viu acolo, unde am 
avut drept și datorință, anume în casa 
țării: că legea acesta se împotrivesce cu 
învățăturile sfintei nostre credințe; că ne 
despoia pe noi catolicii de dreptul nostru 
recunoscut și folosit în decurs de nouă 
vâcurl; că va slăbi religiositatea și mora
litatea legată de acâsta; că primejduesce 
curățenia familiei, care dela sfântul rege 
Ștefan și pănă în cțilele nostre a străplan- 
tat din nem în nem virtuțile religiose și 
patriotice ale strămoșilor.

Dâr nu ne-am îndreptat numai cătră 
cei ce țin în mână destinele țării, ci în 
scrisorea nostră pastorală V’am provocat 
pe Voi, să cereți cu fierbinți rugăciuni dela 
Atotputernicul ajutor spre folosul Bisericii 
și a patriei.

Cu un cuvânt, atât ca archierei, cât 
și ca legiuitori, ca credincioși și ca cetă
țeni, am cercat tote, ca să împedecăm ajun
gerea la putere a legii acesteia.

Cu tote aceste, dunjpeclcâsca prove- 
dință, ale cărei căi sunt nepătrunse, și care 
și din cele rele pote să scotă la ivelă lu
cruri bune, a lăsat, ca instituțiunea numită 
„căsătoria civilă** să fiă introdusă și în țâra 
nostră.

Ore nu s’a întâmplat asta pentru 
aceea, ca legea acâstasă fiă încercarea ali
pirii Vâstre la credința cea adevărată și a 
supunerii neclătite față de sfânta nostră 
Maică Biserică catolică?

Pentru-că, lubiților în Christos Fii! 
pe cum deprinderile în arme îi oțelesc pe 
soldați, și luptele nasc viteji: tocmai așa 
și pe cei ce îl mărturisesc pe Ghristos, lup
tele, năcasurile și primejdiile îi cercă, și 
numai aceia, ceri vor sta în credința cea 
adevărată și în faptele corăspuncjătore aces
tei credințe pănă în capăt, vor dobândi 
cununa învingerii, pe care ne-a pregătit’o 
nouă tuturor Domnul!

Așa-deră pentru ca să Vă întărim în 
fidelitatea cătră sfânta nostră credință și 
în alipirea cătră Sfânta Maică Biserică; 
pentru ca să Vă ferim de greșelile, în cari 

V’ar pută împinge legea cea nouă: ținem 
a fi datorința nostră archierâscă, să Vă ară
tăm următorele:

întâi: Ce înveță și ce Vă demandă 
Vouă, Credincioșilor săi, Sfânta Maică Bi
serică privitor la căsătoriă.

A doua: Cum trebue să Vă purtațl 
față de legea cea nouă.

Când ne îndreptăm în afacerea, acâsta 
de mare însemnătate cătră Voi cu învăță
turi și îndrumări, Vă provocăm și vă ru
găm serios, ca pentru mântuirea sufletelor 
Vostre nemuritore să primiți cuvintele nos
tre cu adâncă băgare de sâmă și cu sfântă 
ascultare, fiind convinși că le îndreptăm 
cătră Voi în urma acelei răspunderi grele, 
ce a lăsat’o Domnul Isus Christos Apos
tolilor și următorilor lor, adecă Nouă, ca 
să Vă călăuzim pe Voi, credincioșii încre
dințați păstoririi Nostre, prin tote împre
jurările schimbătore ale vieții, pe calea 
sfintei nostre credințe, la viâța veclnică.

I.
Când Vă arătăm pe scurt, care este 

învățătura Maicii Biserice despre căsătoriă, 
să nu credeți, lubiților Fii, că atfi în urma 
legii celei nouă V’am propune în acestă 
privință învățături nouă. Nici decât.

Ceea ce a vestit Isus Christos întru 
împlinirea timpului, ceea ce ni-a propus 
Biserica Sa, Maica Biserică catolică, să 
credem, aceea V’o vestim Noi Vouă și 
astădl.

Ce înveță așa-deră Biserica despre că
sătoriă ?

înveță mai întâi: că după rânduela 
lui Christos, între creștini numai aceea se 
pote numi căsetoriă, care tot-odată c și taină; 
tocmai de aceea ori ce altă legătură, care 
nu s a făcut ca taină, întemple-se chiar și 
înaintea auctorității civile, nu se pote numi 
căsătoriă, și a viețui într’o ast-fel de le
gătură nu este alt-ceva, decât o împreună- 
viețuire pecătosă, petrecută afară de hota- 
răle căsătoriei.

Prin urmare catolicii nici în viitor 
nu vor putâ să încheiă căsătorii adevărate 
într’alt chip, de cum au închiat părinții 
noștri, adecă după legile Maicii Biserice 
înaintea parochului respectiv ori a încre- 
dințatului dânsului, și în ființa de față a 
doi martori.

Biserica învață în locul al doilea:
că adevărata căsătoriă închiată vala

bil nu se pote desface.
Așa-dâră credincios catolic nu pote 

să încheie căsătoriă nouă pănă atunci, pănă 
când se află în viâță soțul său.

Biserica învață în locul al treilea: 
că credincios catolic nu pote să în

cheie o ast-fel de căsătoriă, în calea că
reia se află vre-o pedecă bisericâscă, afară 
de cașul decă Biserica îl deslâgă dela pe- 
deca aceea.

Așa-dâră întocmai pe cum în tre’cut, 
așa și în viitor va fi dator credinciosul ca
tolic, să facă înainte de tote cunoscută pa-

Intr’o curticică.

In dosul casei mele se află o 
curte strimtă și întunecbsă, închisă 
între patru ziduri. Ai Zice, că e curte 
de închisbre, de n’ar fi plină de 
ederă, care răspândesce mișcare și 
vieță. S’a înmulțit edera tare, și-a 
agățat de pietre ramurile, cari se 
înveselesc primăvera cu fruneje lu- 
cidse și verfl!; încet-încet a umplut 
zidul, pe urmă și-a îndesit frunzele, 
s’a făcut stufosă bine, de au venit 
paserile și și-au făcut cuiburi între 
frunZele ei. Acum locuesc în frun
zișul ei mulțime de paseri, și dimi- 
neța auepf numai ciripii I vesele. In 
cuiburi puii, cum se deșteptă cer de 
mâncare; mumele și tații sbără de 
colo pănă colo, prind câte-o muscă, 
caută insecte pe acoperiș ori cuteză 
de se duc se ciugulescă pe pietrele 
din curte grăunțele, pe cari li le 
aruncă copii mei. Der când se des
chide vre-o ferestră, ori vre-o ușe, 
ori decă se aude vre-un sgomot, re
pede sboră toți cât mai sus în ederă, 
încântați, că au scăpat de marea 

primejdiă necunoscută, căci viețele 
acestor biete ființe sunt pline de 
griji: trebue să-și agonisdscă hrana 
de t<5te Z'lele, și paserile îșl câștigă 
și ele pânea cu greutate, uneori tot 
ca și bmenii.

AZi de dimineță un puid mai 
sburdalnic,. care se vede, că vrusese 
se-și încerce aripele prea de timpuriu, 
a căZut în curte. CăZend, s’a spe
riat, s’a lovit, și s’a furișat cum a 
putut într’un colț, unde a început 
se țipe după ajutor. Muma îl găsi 
curend și dete fuga la el, pe urmă 
veni tatăl, și era mișcător se-i veZI 
și să-i auZi, cum țipau de îngrijorați. 
Sburau, se duceau sus, se coborau, 
căutau se ia puiul cu ei, se-i arate, 
cum se facă, ca se se urce; der bie
tul pui dedea din aripi, sărea, nu 
se putea ridica și cădea er pe pietre. 
Părinții păreau din ce în ce mai 
nemângăiați. „Parcă e mumă ade
vărată1*, Zi°ea fetița mea, care se 
uita la ei. Și, ce e drept, în corpul 
micșor acoperit cu pene suferea o 
adevărată inimă de mamă, îndurând 
cea mai aprigă durere: neputința 

de a. scăpa pe ființa iubită, pentru 
care ți-ai da bucuros și vieța.

Puiului începuse a-i fi fbme. îm
prejurul lui erau grăunțe, erau firi
mituri de pâne, der el nu scia să 
mănânce. Părinții înțeleseră, de ce 
țipa și veniră de-i deteră de mân
care în cioc rend pe rend. Se apro
pia sera. Ce să facă ? Puiul nu putea 
sbura. Decă vine vre-o pisică, căci 
sunt destule pe coperișuri? Der fri
gul, întunerecul ?... Se înopteză. Sus, 
în cuib, ceilalți pui cer de mâncare 
și chiamă pe mumă se-i acopere cu 
aripile, trebue se se ducă, și bietul 
părăsit se stârcesce tremurând între 
frunZele uscate, blestemându-și ne
socotința. E tocmai vremea, când se 
aud ciripiturile amestecate și gră
bite dinaintea tăcerei nopții. „Pa
serile se rbgă și-și iau bună sera una 
dela alta**, cum Zic copiii mei. Sgo- 
motul se micșoreză, curend abia se 
mai aude câte-un țipăt singuratec 
ici și colea, apoi se face tăcere. In- 
tr’un cuib părinții nu dorm. Vai! în 
câte case nu s’or fi aflat în noptea 
aceea tot asemenea dureri: mume, 

cari veghiau plângeng câte-un legăn 
gol, ori care va rămâne gol a doua

Cura se luminăză de Ziua> tatăl 
și mama îșl lasă puii adormiți și se 
dau jos tremurând... și puiul deschi- 
Zendu-și ochii și scuturându-și ari
pele iese de sub frunZele, sub cari 
s’a adăpostit. Ce bucuriă! e înghe
țat de frigul nopții, îi e fbme, su
feră, der trăiesce!

Muma îl încălZesce cu aripile, 
tatăl dă fuga după hrană și curend 
puiul sătul și fără grije sare vesel, 
încercând se ciugulescă câte-va gră
unțe, cari de cele mai multe ori îi 
scapă din cioc. Trec cesurile; de 
câte-orl au umblat de colo pănă colo 
prin curte și s’au urcat la cuib și 
s’au coborît er! Cu tote acestea ne
liniștea nu mai pare așa de mare: 
e vădit, că paserile se obicinuesc cu 
starea acesta și încep să aibă încre
dere. Puiului nu i-s’a întâmplat ni
mic în noptea trecută, pisica n’a ve
nit, copiii n’au luat puiul, și acum 
începe a mânca singur. Speranță 
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rochului propriu căsătoria, ce voesce, să o 
încheie, ca de cumva ar fi cu putință, să 
fiă deslegat dela aceea;

âr de ar fi o pedecă, dela care Bise
rica nu pbte deslega, atunci căsătoria nu 
se pbte încheia.

Aceste sunt dogme catolice, dela cari 
Biserica nu pbte să abZică nici de dragul 
omenilor, nici pentru prepotența puterni
cilor, nici pentru legile omenescl; și nu 
ar pută să abdică nici atunci, decă ar tre
bui să fiă espusă la orl-ce prigoniri.

E adevărat, că este spre binele Bise
ricii, dbcă legile ei le cinstesce și statul, 
și decă stărue și pretinde, ca să fiă ținute; 
dâr de altă parte și statul are mare folos 
din aceea, dâcă credincioșii Bisericii țin 
cu scumpătate poruncile religiunii lor; 
pentru-că e un adevăr recunoscut, că te
melia și tăria țărilor se află în religiosita- 
tea popbrelor sale.

Dbcă însă statul spre paguba sa pro- 
priă lasă biserica, să fiă avisată numai la 
puterea sa, ori ce e și mai rău, decă ne- 
băgend în semă instituțiunile ei, îngreu- 
nâză esecutarea legilor ei: ce pbte să facă 
Biserica alta, decât în consciința chemării 
sale să înainteze pe calea, ce i-a desem- 
nat’o dumneZeescul ei întemeiător Isus 
Christos, vestind cu tăriă cu cuvintele Apos
tolului, că: „Se cade a asculta mai vertos 
de DumneZeu, decât de omeni44.

Ast-fel a lucrat Biserica în trecut, ast
fel va lucra și în viitor.

Voi scițl, iubiți Fii, ce prigoniri 
crâncene au trebuit să sufere creștinii cei 
dintâi.

Decă se mărturiseau de creștini, decă 
îșl împlineau datorințele față de biserica 
lor, erau tîrîțl în temnițe, erau aruncați 
înaintea fiarălor sălbatice, ori erau uciși cu 
alte feluri chinuitore de morte.

Clătitu-s’a între prigonirile acele fide
litatea creștinilor cătră credința lor sfântă?

Nu s’a clătit!
Ir.cetat’a alipirea credincioșilor cătră 

Biserica lor?
N’a încetat?
Dimpotrivă! Sute de mii și milione 

și-au vărsat sângele pentru Christos și pen
tru Biserica Sa.

Ori pote că Biserica a învățat atunci 
alt-ceva, și ca să ușureze sortea credincio
șilor săi, a retăcut învățături de acele, 
cari se împotriveau cu vederile și legile 
statului ? .

Nici decât!
Biserica privitor la căsătoriă a pro

pus și în mijlocul prigonirilor, că căsătoria 
creștină nu e ca cea păgână; ci că e taină; 
că nu se pbte desface, și că credincioșii 
ei, cari vrâu să încheie căsătorii, trebue 
să le încheie după legile ei.

O adeveresce asta deja S. Ignațiii, ne
mijlocitul următor al sfântului Apostol Petru 
în scaunul episcopeso din Antioohia.

Anume acest învățăcel al apostolilor

este va să 4i°ă; și pasările au în
țeles, că este, căcî încep er lecțiile 
de ieri. Tatăl și muma, fără se li-se 
urască, încet, cu răbdare, sboră în 
sus, se cobbră er, și par’că încura- 
gieză sforțările, ce face puiu spre a-i 
urma.

Nu isbutesce, der va isbuti odată, 
și speranța îți ajută se aștepți și îți 
dă curagiu. Decă ar fi rămas în cuib, 
multe 4il0 de aci înainte și-ar fi des
chis ciocul a lene și pbte că ar fi 
trecut săptămâni pănă se se încerce 
a sbura; der acum îl învață nevoia, 
și nevoia te înveță repede. Așa e 
și în vieță: cele dintâi lecții par 
grele, dbr cum uiți și greutate și 
tot, când ve4l, că merge! Și ce bine 
e, și cum te simți de încântat, când 
poți lucra și lupta, și când cucerescl 
cu munca ta bunul cel mai de preț: 
stima de tine însuți! Păsărică prinde 
din ce în ce mai mult curagiu, ba 
se prea încrede în puterile ei, căci 
a vrut se se ridice prea sus și a că- 
4ut cu greutate. Părinții dau fuga; 
căderea a cam buimăcit’o, der îșl 
vine în fire, nu o dore nimic; altă- 

fiind tîrît la Borna, ca acolo pentru cre
dința sa în Isus să fiă aruncat înaintea 
leilor, pe cale — sub paza soldaților — a 
scris mai multe epistole, dintre cari în- 
tr’una demandă, ca credincioșii să nu în
cheiă căsătorii fără sfatul episcopului; e 
limpede, că pentru aceea, ca să potă ju
deca episcopul, bre respectivii pot să în
cheie căsătoriă după legile Bisericii cato
lice, ori nu.

Asemenea și Atenagora, filosoful pă
gân întors la creștinism, în apologia, oe a 
îndreptat’o pe la anul 175 după Christos 
cătră imperatorul roman de pe atunci spre 
apărarea creștinilor, Z^06 apriat: „că la 
noi creștinii fiesce-cine pe aceea o pri
vesce și recunosce de muiere, pe care a 
luat’o de soțiă nu după legea statului, ci 
după legea bisericii44.

Etă der, Iubiților Fii, că și pe tim
pul prigonirilor era o sfântă datorință a 
credincioșilor, să încheie căsătoriile lor după 
legile Bisericii. Și cei dintâi creștini au 
împlinit datorințele lor cu consciință chiar 
și în ciuda prigonirilor suferite din partea 
puterii de stat.

Voi sunteți urmașii acestor sfinți stră
moși; însuflețiți de pilda lor și Voi veți 
face aceea, ce Vă demandă Maica Biserică, 
cu atât mai vertos, că o puteți face chiar 
și în înțelesul legii celei nouă, ori cât ar 
fi ea alt-cum de vătămătore.

Etă deră proba, care va arăta fideli
tatea în alipirea vostră cătră Biserică; se 
va vedb: deciL sunteți ramuri roditore ori 
neroditore și uscate pe marele pom încol
țit din grăunțele de muștar și întins peste 
totă lumea, pe care l’a sădit însu-șl Dom
nul și l’a udat cu sângele său și a marti
rilor, ce au suferit morte pentru Densul.

II.
După cele spuse ar fi o mare rătă

cire, decâ ați crede, că legea cea nouă ar 
fi schimbat ori modificat chiar și în mă
sura cea mai mică datorințele religiose, ce 
le-ați avut pănă acuma cu privire la că
sătoriă, căci învățătura și l^ile Bisericii 
catolice despre cătătoriă în butul introdu
cerii așa numitei căsătorii civile o bleg ă și 
de aci încolo consciința Vostră, și Voinici 
în viitor nu veți pută să le nesocotiți fără 
de păcat de morte. Cu tote acestea afară 
de împlinirea strînsă a legilor bisericescl 
la încheiarea căsătoriei veți fi siliți a băga 
în sâmă și prescrisele legii celei nouă cu 
scopul, ca sfânta Vostră însoțire, ce are 
se se lege în biserică, să aibă și înaintea 
statului urmări de drept civil.

Cum stăm pănă acum?
Pănă acum statul căsătoria încheiată 

cu împlinirea legilor Bisericii o recunoscea 
și din partea sa de căsătoriă legitimă, în- 
Zestrându-o cu tote urmările acelea, cari 
se nasc după dreptul civil din căsătoriă.

După legea cea nouă statul căsătoria 
încheiată în fața Bisericii din partea sa

dată o se sbbre mai bine. Fericit, 
cel, care află in chiar greșelile lui 
o lecțiă și se pbte feri de ele în 
viitor.

Muma e mândră de el. Care 
mumă nu se bucură când vede cea 
dintâi încercare de neatârnare a fiu
lui seu? Simte ea nițică întristare, 
când se gândesce, că va pleca, că 
nu mai copilașul, pe care l’a legă
nat atât și atât pe genunchi și că 
de acum înainte va trăi o altă vieță 
streina de a ei, der mândria de mumă 
învinge: „Du-te, fiul meu, te chiamă 
vieța, făte om ! Nu poți sta într’una 
la adăpost în brațele, cari te-au pur
tat atâția ani. Te-ai născut pentru 
muncă, pentru luptă, pentru datoriă, 
— care e amară pentru spiritele ce
lor răsvrătiți, der dulce pentru inima, 
care ’i se devoteză cu dragoste. Fii 
ca cești din urmă, fiul meu, ca se 
fiu fericită. Cei dintâi ani ai tei 
mi-au dat întâia fericire a mumelor, 
fericire plină de speranță și de iu
bire; acum îmi ești dator altă feri
cire: fericirea de a fi mândră de 
tine14. Căci copiii sunt gloria mu

acum deja nu o recunosce; pe soții căsă
toriți îi privesce așa, ca și cum ei nici nu 
ar fi fost căsătoriți; pe pruncii legiuițl, și 
urmările de drept civil ale căsătoriei le dă 
numai acelor miri, cari împlinesc formali
tățile cerute de legea cea nouă, cu privire 
la cari pentru îndrumare să vă îndreptați 
la păstorii Voștri sufletescl.

Formalitățile acestea le împlinesc 
frații noștri catolici în țări de acelea, în 
cari așa numita căsătoria civilă s’a intro
dus deja mai înainte. Veți fi nevoițl iubiți 
în Christos Fii, să le împliniți și Voi și 
anume numai cu acel scop, ca căsătoriei 
Vostre încheiate în fața Bisericii să-i oâș- 
tigațl și înaintea statului urmările de 
drept civil.

Insă fiind-că după sfânta nostră cre
dință mirii catolici numai prin spunerea 
voinței lor făcută înaintea Bisericii se fac 
adevărațl căsătoriți înaintea lui Dumnezeu 
și înaintea consciinței, lor nu le este ier
tat, ca formalitățile cerute prin lege să le 
împlinăscă cu acel scop, ca înaintea ofi
cialului civil să încheie căsătoriă creștină, 
ci numai cu acel scop, ca ei căsătoriei sale, 
ce o vor încheia după renduăla Bisericii 
catolice, să-i asigureze drepturile civile.

Făcând deci ast-fel destul recerințe- 
lor legii, nici odată nu Vă veți uita de 
aceea, că împlinind funcțiunea civilă, încă 
nu ați făcut destul datorinței Vostre de 
catolici; anume trebue să Vă alipiți de 
credința strămoșilor, părinților Voștri ca
tolici, după care căsătoria e taină, și mirii 
creștini, — pe cum am c s mai sus, — nu
mai așa se împărtășesc în taina acăsta, 
dăcă însoțirea căsătoriei o încheiă după 
renduelile sfintei maice Biserice; voința 
aceea a lor, că ei încheiă laolaltă căsătoriă, 
o spun înaintea parochului competent ori 
înaintea preotului delegat printr’însul, și 
cel puțin înaintea alor doi martori.

In urmarea acestora îndatorăm în oon- 
sciință pe miri, ca mai înainte de ce ar 
porni la organul civil funcțiunea civilă, 
propusul său de a se căsători să-l dea de 
scire mai întâi negreșit parochului, ca prin- 
tr’ensul să se pdtă împlini pregătirile de 
lipsă pentru încheiarea bisericăscă a căsă
toriei, și pedecile bisericescl, cari pote ar 
esista, să se pdtă delătura.

. Decă parochul a făcut pregătirile și 
a dat de scire mirilor, că împotriva în- 
cheiării căsătoriei lor din partea Bisericii 
nu esistă nici un fel de pedeoă, după acăsta, 
însă numai după acesta, pot mirii să mergă 
la purtătorul matriculei, și îi dau de scire 
și acestuia, că vor să se căsătorescă.

Pe dragostea Domnului nostru Isus 
Christos rugăm și admoniăm pe cei ce vor 
a se căsători, că după ce au făcut destul 
recerințelor legii civile, dăcă numai se 
pote, încă în aceeași di să încheie căsăto
ria în biserică, înaintea feței lui Dumne
zeu după rendudla Bisericii; eră decă din 
orl-ce causă le-ar fi cu neputință a merge

melor, și când are omul inimă, că
tați spre legănul lui, și veți găsi tot- 
deuna pe muma, care i-a dat din 
inima ei și care l’a făcut ce e acum.

Se lasă sera. Puiul dă fuga fără 
codire, de se ascunde între frunfle, 
și părinții se urcă în cuib. Nu se 
mai aude nimic... dorm în pace. Pri
mejdii sunt tot câte erau în nopt-.-a 
trecută, dăr paserile au înțeles, că 
în lume trebue să sci se aștepți. 
Câte ființe, cari se cred cu judecată, 
nu sciu acest adevăr mare!

Se face 4iu&: sus între ederă 
se deșteptă toți. Puișorii nerăbdă
tori țipă și se mișcă și-și scot ca
petele afară din cuib. Tatăl și muma 
s’au cocoțat pe marginea acoperișu
lui, der nu se cotbră jos în curte, 
stau nemișcațl și se uită. Jos pe pie
tre puiul ciugulesce și isbutesce se 
înghiță, căci erl seră i-am aruncat 
firimituri de pâne și grăunțe alese, 
mai moi. E vesel; simte fără îndo- 
ielă, ce bună e pânea, pe care o 
câștigi singur. Părinții se cobbră și 

în aceeași di ori mai multe Zile în biserică 
pănă când nu s’au căsătorit după prescri
sele Bisericii, pănă atunci ei nu se pot 
privi de căsătoriți, nu pot deprinde drep
turile soților de căsătoriă.

Nutrim sperarea aceea mângăitore, că 
Voi toți, iubiți Fii, veți primi cu ascultare 
gata și veți împlini acestea îndrumări și 
admoniărl archierescl ale nostre. Er dăcă 
s’ar afla credincioși catolici de aceia, (de 
ce să ne ferăscă DumneZeu), cari s’ar în
destuli cu singura încheiare a așa numitei 
căsătorii civile și după aoăsta nu încheie 
căsătoriă creștinăscă, acelora suntem siliți 
deja acum, să le declarăm, că Biserica ca
tolică nicl-odatâ nu-i va recunosce de ade
vărațl soți de căsătoriă creștini, și de bre 
ce ei desprețuesc înaintea omenilor legile 
Bisericii și prin acbsta sunt spre smintblă, 
se înțelege dela sine, că atari bmenl ca 
păcătoși publici pe lângă împotrivirea lor 
statornică și pe lângă conviețuirea lor 
păcătosă continuată, nu pot fi lăsățl nici 
lă sfânta cuminecătură: se eschid și dela 
deprinderea unor drepturi bisericescl: nu 
pot fi primiți la botez și la sfântul mir ca 
nănașl, la cununii bisericescl ca martori, 
oficiul de curator bisericesc nu li-se pote 
încredința, și în înmormântare bisericbscă 
încă se împărtășesc numai atuncia, dbcă ei 
mor împăcațl cu Dumnedeu, între sAmne 
de pocăință.

In sfîrșit Vă îndreptăm luarea aminte 
încă la o împrejurare însemnată.

ScițI, că căsătoria încheiată odată în 
mod valid nu se mai pote desface; însu-șl 
domnul nostru Isus Christos a Zis: „Ce a 
împreunat DumneZeu, omul să nu desfacă14; 
la altariă încă jurați, că nu Vă veți lăsa 
unul pe altul pănă la morte.

Căsătoria nu se pote desface, acesta 
e o dogmă, care nu pote să o schimbe nici 
o lege omenescă.

Se pote întâmpla totuși și se întâmplă 
une-orl, că și în căsătoria validă între soții 
căsătoriți conviețuirea se vădesce, că nu e 
cu putință; în acest cas Biserica îi des- 
părțesce, pe cum se di :e, dela pat și mesă, 
însă fără ca ei să înceteze a fi soți de că
sătoriă ; așa deră nici bărbatul nu pbte 
lua altă muiere, nici muierea nu se pote 
mărita după alt bărbat pănă atunci, pănă 
când nu more unul dintr’ânșii.

Chiar de aceea, decă s’ar ivi acel cas 
trist, că ar trebui sS porniți proces de des
părțire, și pe viitor rămâne și Vă legă con- 
sciința acea datorință, ca Voi să Vă în
dreptați cătră consistoriul bisericesc și să 
Vă întocmiți vieța după judecata lui.

Iubiți tn Christos Fii!
Am pus înaintea Vostră învățătura 

Bisericii catolice și datorința Vostră cu 
privire la căsătoriă; V’am spus, cum aveți, 
să Vă purtațl față cu legea cea nouă, ca 
asigurându-Vă bunurile pământescl și după 
recerința legii civile, să înoheiațl căsătoriă 

ei să-și încuragieze copilul, der nu 
stau mult cu el, căci frații lui aș
teptă sus, și deschid ciocurile măr
ginite cu galben, și în ori ce împre
jurări cei puternici trebue se ajute 
pe cei slabi și neputincioși. Paserile 
sciu lucrul acesta, pe care bmenii 
îl uită prea des.

După ce le dă de mâncare, se 
cobbră er jos, căci nu e numai mân
carea, trebue să-l învețe se și sbbre, 
și părinții vor să va4ă, ce progres 
li-a mai făcut puiul de ieri încbce. 
Sunt mulțumiți, căci îl văd sburând 
cât ține curtea, der în sus nu în- 
drăsnesce se se ridice. Cesurile trec, 
curtea se întunecă și paserile risi
pite prin grădinile dimprejur se adună 
pe acoperișuri înainte de a se duce 
la cuiburi. Tatăl și muma se mai 
cobbră odată. In tot timpul 4flei 
acesteia, încercările ce a făcut de 
multe-ori, au isbutit; puiul sbbră 
aprbpe ca o pasere mare. Trebue 
se încerce să se urce er In cuib; 
der, când se pornescă, se codesce; 
pbte că-șl aduce aminte de când a 
că4ut și când e vorba cine nu se



adevărată înaintea lui Dumnedeu și a Bi
sericii lui, și anume numai înaintea lui Dum
nezeu și a Bisericii lui.

Vă rugăm, ca Voi, cari sunteți mem
brii sfintei mame Biserice, spre a Vă că
sători să mergeți și pe viitor numai la alta- 
riul Domnului, căci numai așa împliniți da- 
torința Vostr^ catolică, și dorirea aceea de 
bine, cu care părinții, rudeniile și prietinii 
încarcă părechea, ce întemeiază o familiă 
nouă, numai atunci pote să priâscă, dâcă 
o însoțesce binecuvântarea Bisericii și a 
lui Dumnezeu.

0 mai dicem încă odată: instituțiunea 
cea nouă să fiă petra de probă, prin care 
să adeveriți, că sunteți adevărațl catolici, 
soții Sfinților și casnicii lui Dumnezeu.

Darul Domnului nostru Isus Christos, 
iubirea lui Dumnedeu Tatăl și împreunarea 
Spiritului Sfânt să fiă și să rămână ou 
Voi. Amin.

Dat în Budapesta din conferința nos- 
tră comună ținută în 31 August și 1 Sep- 
temvre 1995.

Claudiu m. p., cardinal, archiepiscop 
de Strigoniă.

Laurențiă m. p., cardinal, episcop de 
Oradea Mare.

Georgia m. p., archiepiscop de Ka- 
locsa și Bâcs.

Victor m. p., archiepiscop și metro- 
polit de Alba lulia și Făgăraș.

Ioană m. p. episcop de Iaurin.
Mdiail m. p., episcop gr. cat. de Ora

dea Mare.
Ferdinand m. p., episcop de Cinol- 

Bisericl.
Constantin m. p., episcop de Vaț.
Ioan m. p., episcop de Gherla.
Francisc m. p., episoopul Transil

vaniei.
Corneli» m. p., episcop de Sabaria. 
Ioan m. p., episcop de Eperjes. 
Emeric m. p., episcop de Neutra. 
Sigismund m. p., episcop de Cașovia. 
Iuliu m. p., episcop de Satmar. 
Carol m. p., episcop de Vesprim.
Alesandru m. p., episcop de Cianad. 
Flip m. p., episcop de Alba Regală. 
Iuliu m. p., episcop de Muncaciă. 
Paul m. p., episcop de Scepusiîi.
Carol m. p., episcop de Bestercze- 

bânya.
Hipolit m. p., archiabatele Muntelui 

Panoniei.
loan Szekeres m. p., vicar capit. de 

Rosnavia.
Petru Pap m. p., vicar capit. de Lugoș.

SOIRILE OSLO»
23 Septemvre.

M. Sa Regele Carol, ospeții prinoiarl 
ai Curței române regale, și suitele lor vor 
merge dela Sinaia pe câmpul de manevre, 
mâne, Duminecă. Cuartierul general al M.

codesce, ori chiar nu tremură puțin 
când e se ia vre-o hotârîre mare? 
Părinții îi dau zor, ei au mai multă 
încredere în puterile lui, de cât el: 
„Aide, aide, fi bărbat, silesce-te, și 
scapi. Te uită colo sus ce verde e 
edera, și adăpostul e liniștit și fără 
primejdia, cuibul e bun! Aide! Mai 
sus e spațiul, nemărginirea albastră, 
moșiile tale, căci paserea e rege pre
tutindeni pe unde o pot duce ari
pile. Decă ai sci, ce copaci recoroșl 
și stufoși, ce ape limpezi, ce flori 
frumbse, ce pome bune sunt dincolo 
de acoperișurile astea urîte! Aide, 
vino după noi, și vei fi și tu părtaș 
la bunurile astea!" Puiul îșl întinde 
aripile, îșl ia sborul fără frică, căci 
îșl simte lângă el părinții, călăuzele, 
de cari n’ar fi trebuit să se desparță. 
Se ridică încet, ajunge pănă la stu- 
fișul de ederă, se odihnesce, pe urmă 
princfend curagiiî sboră er... ajunge 
la cuib... Și par’că ciripiturile de 
seră sunt mai vesele ca de obicei, 
și că pasările se bucură tdte îm
preună cu muma, căci „fiul pierdut 
a fost, și s’a aflat".

Sale va fi la Buftea, în palatul prințului 
Știrbei. Alteța Sa Regală prințul Ferdinand 
a sosit ou regimentul său pe câmpul de 
manevre, Joi, 21 o. Regimentul 4 de ro
șiori, al oărui comandant este Alteța Sa, 
a pleoat alalta-erl dela FlorescI, împreună 
cu divizia de roșiori, și a sosit erl la Bil- 
ciuresol, în județul Dâmbovița.

—o—
„Mesagerul Național". Sub titlul acesta 

a apărut în BucurescI un nou Z'ar român 
popular naționalist, al căruia direotor și 
proprietar este cunosoutul filo-român Ro
berto Fava. Programul noului tjiar ne spune 
că el va lupta pentru federațiunea tuturor po- 
porelor cari locuesc regiunea Carpato-Balcanică. 
Va îmbrățișa causa tuturor Românilor asu
priți, și se va ocupa ou specială îngrijire și 
de Românii din Macedonia cari formăză de 
asemenea un element puternic în viâța nâ- 
mului româneso.

Ce privesoe conținutul și forma, „Me
sagerul Național" va face totul pentru ca 
cetirea lui să fiăjinstructivă, plăcută și stră- 
gătore. Urăm noului cjiar viâță luDgă și 
prosperă!

—o —
Urcarea tarifei pe zone. „Pester Cor- 

respondenz" aduce soirea, că cu 1 Ianuarie 
1896 se va introduce o sohimbare în tarifa 
pe zone a liniilor ferate ungurescl. Acâsta 
schimbare este de-a se atribui împrejurărei, 
că venitele liniilor ferate în anul aceBta 
arată o scădere însemnată față de anii tre- 
cuțl și că prin urmare in bugetul acestui 
resort este un minus însemnat. Cu tote 
acestea tarifa pe zoue nu se va desființa, 
ci se vor schimba mai mult preturile pen
tru transportul poverilor. Ce să ține de 
trenurile de persone, schimbare de prețuri 
se va face numai la classa a doua, și aici 
încă numai la depărtarea dela XII zone în 
sus. O schimbare esențială se va face la 
olassa întâia a trenurilor de persdne. Mo
tivul urcărei prețului la acâstă classă este 
că se vor introduce cupee aranjate cu-o 
deosebită eleganță și lux, după esemplul 
amerioan. Călătorii acestei olasse vor afla 
comodități deosebite de oele de pănă acum. 
In colo prețurile vor fi neschimbate.

. * —o —
Serbare școlară. Mâne va ave loo în 

marea sală a gimnasiului român de aici 
serbarea S-tei Sofii, patrdna șcdlelor.

—o—
Societatea de lectoră „Andreii! Șa- 

gnna“ din Sibiiu s’a constituit în ședința 
estra-ordinară ținută în 15 Septemvre v. e. 
sub presidiul D-lui director seminapial Dr. 
Remus Roșea pentru anul școlar 1895/6 în 
modul următor: Președinte al sooietății s’a 
proclamat D-l profesor seminarial Dr. Petru 
Șpan; vice-președinte al societății și pre
ședinte al oomitetului s’a ales D-l Viotor 
Păcală, cleric curs. III-lea; redactor al fâiei 
„Musa" D-l Ioan Popp, clerio ours. III lea; 
notar al ședințelor societății d-l loan Do- 
bre, cleric curs. II-leâ; bibliotecar D-l George 
Gețe, oleric curs. II.; vice-biblioteoar d-l 
Teofil Călcmau, pedagog curB. I.; oassar d-l 
Vasilie Giurgiu, clbric ours. I.; controlor d-l 
Hie Popp, cleric chrs. III,; membrii în co- 
mitet s’au ales d-nii: Greg. Manițiu și Lazar 
Bera, clerici ours. III-lea; Iacob Manuil și 
Vincențiu Orosan, olerioi curs. II-lea; loan 
Șortan și Dionisid Roman, clerici curs. I.; 
Ioan Pavel, pedagog curs. III-lea; Const. 
Griștin pedag. cuts, II-lea; notar archivar 
s’a ales d-l Ioan Dordea, oleric curs. 
III-lea.

—o —
Omor pentrd o găină. In Giula trăia 

un țăran bătrân, de 80 de ani, oare era 
bogat și avea cu Ce să trăesoă, dâr suferea 
de boia de-a fura, așa că nu se putea răbda 
să pună mâna pe nimic, fără să nu fure. 
Cu deosebire îi plăceau puii și găinele, pe 
cari cum le vedea, le și fura. Cu tdte 
acestea însă el nu prea făcea pagubă ni
mănui, oăol bogata lui familiă se grăbia 
în tot-deuna a întoroe celor păgubiți lu
crurile furate. In vara acâsta s’a întâmplat 
însă, că bătrânul hoț de găini întră în 
curtea unui țăran ou numele Furta, din a 
căruiă curte voi sâ fure o găină. Furta însă 
îl prinse și-l lovi ou o bâtă în oap așa de 
tare, încât numai decât bietul bătrân căcfu 

mort la pământ. Tribunalul din Giula, 
având în vedere, oă Furta a săvîrșit acest 
omor într'o furiă, l’a osîndit numai la un 
an închisâre.

—o —
Stipendii pentru comercianți tineri 

Camera comercială din Brașov a oreat două 
stipendii de câte 300 fl. pentru corner- 
cianțl tineri, cari voieso să se perfecționeze 
în străinătate. Doritorii de-a câștiga aoeste 
stipendii au de a-șl înainta rugările, pro- 
vădute cu timbru de 50 cr., pănă la 16 
Ootomvre 1895 amâdl la 12 ore, camerei 
comerciale din Brașov, strada porții, 65. 
La stipendiele amintite pot concura co- 
mercianții tineri, cari s’au năsout, său de 
present looueso în oomitatele Brașovului, 
Târnavei mari, Sibiiului și Făgărașului. In 
suplică sunt de a-se indica următorele 
date: Nume, locuință, raporturi familiare, 
specialitatea suplicantului și planul preois 
al căii, ce șl-o alege pentru perfecționare 
în specialitatea sa. Mai de parte trebue 
amintite limbile, pe oare le vorbesce supli
cantul, și sunt de a-se aolude: atestatul de 
botez, atestatele despre ocupațiunea de 
pănă aoum și de-pre studiile absolvate, 
precum și un atestat despre purtarea mo
rală, vidat de organele politioe.

—o—
Școlarele turcoice din Constanța. Cu 

prilegiul serbărilor, ce au fost în Constanța 
după deschiderea serbătorâscă a podului 
de peste Dunăre, totă poporațiunea orașu
lui a întâmpinat pe Regele și pe Regina, 
pe principele și principesa României și pe 
prinții streini, ce erau de față. Intre alții 
le-au eșit înainte și elevii și elevele scdle- 
lor turcescl. Fetițele turcoice îșl aveau un
ghiile văpsite roșu, sprâncenele văpsite și 
împreunate, precum și trei steluțe zugră
vite pe frunte, âr părul capului era văpsit 
roșu și galben. La acâsta privelisce Majes- 
tatea Sa Regina nu s’a putut rețină de-a 
nu zîmbi.

—o —
Gimnasiul din Giurgiu. D. Take Io- 

nesou, ministrul român al instrucțiunii pu
blice, a fost alaltă-erl la Giurgiu spre a 
asista la serbarea punerei pietrei fundamen
tale a noului gimnasiu, actualmente în con- 
struoțiă. Serbarea s’a înoeput prin un Te
deum, la care a asistat un numeros public, 
și la 6rele 12, d. ministrul urmat de toți 
șefii autorităților și de mai mulțl notabili, 
a mers la otelul „Europa", unde era pre
gătit un banchet în ondrea d-sale, la care 
au luat parte vre-o 45 persdne. D. minis
tru al instruoției publice s’a întors la Bu
curescI ou trenul de alaltă-erl săra.

. —o—
Portul Constanța. „Timpul" e infor

mat că, de și lucrările portului Constanța 
încep abrs la- primă-vară, deja de pe acum 
câte-va mari oase oomerciale din Oocident 
au cerut autorisația de-a deschide deposite 
la Constanța.

—o —
Concert. Mâne sără, Duminecă, va con

certa musica piilitară la restaurantul Flei
scher (Sorea). începutul la 7*/2 dre. Intra
rea : 20 cr. — Cu acestă ocasiune amintim, 
că la acest rpstaurant se va servi de aci 
înainte bere pscelentă de Schwehat și, cum 
ni-se spune, s’au luat măsuri de-a se intro
duce și alte îmbunătățiri, așa ca ospeții să 
fiă cât se pote de mulțumiți.

—o—
AVIS!! Am opore a aduce la cunos- 

cința P. T. public, oă în Pesta în șoola in
dustrială femeiasoă m’am pregătit în tote 
felurile lucrului de mână, și în pedagogia 
din Buda am depus examenul de învăță- 
tore de lucru de mână, unde am obținut 
diplomă, pe basa oăreia am deschis aid în 
Brașov la 1 Oot. pe Strada-Aței Nr. 7 „Șeola 
mea industrială dș femei". La acestă școlă 
pot participa tote fetele dela 12 ani în sus 
ou prețuri moderate, învățând tot felul de 
luoru de mână precum:

Croit și cuspt de haine și albituri; 
pregătirea și împodobirea pălăriilor; bro- 
dăria de monograme și albituri în tot felul 
cu mătase colorștă și aur; ponto-tirato; 
poentlas; dantele venetiane; construire de 
flori artificiale ș. a. ș. a,

Fetițe săraoe primesc instruire gratis, 
înscrierile se pot efeptui dela 1 Oct. 

încoce în fiă-oare Z1 dela 8—12 a. m. și 
dela 2—6 p. m.

Fetițele din provinoiă pot căpăta ouar- 
tir, cost și tote oele necesare în institut pe 
lângă prețuri moderate.

Rugând părtinirea a P. T. public, ră
mân cu distinsă stimă

Vi lina Papp 
învățătdre de lucruri de mână. 

DetailurI la sus numita.

Inaugurarea
podului de peste Dunăre.

Serbările înaugurărei mărețului 
pod de peste Dunăre, despre cari 
am amintit pe scurt și în numerul 
de Dumineca trecută, au fost strălu
cite și au dat prilegiu pressei și 
lumei europene, ca se admire din 
nou puternicul avent spre înaintare, 
ce l’a luat România. La serbare au 
luat parte Majestățile Lor regele 
Carol și regina Elisabeta, principele 
moștenitor Ferdinand și principesa 
Maria, apoi ca dspeți principele Leo
pold de Hohenzollern (fratele regelui 
Carol), cu fiiul seu principele Wil
helm de Hohenzollern, principele Ber- 
nardt și principesa Charlotta de Sa- 
xen-Meiningen, sora împăratului Ger
maniei, cu fiica lor principesa Feo
dora.

Au mai luat parte miniștrii și 
tdte căpeteniile țărei, și vre-o 400 
de invitați, între cari senatori și de- 
putați, corpul diplomatic, corpul in
ginerilor, representanții pressei din- 
lăîntru și dinafară, și alții.

Serbarea s’a început la (5ra 1 
d. am., după sosirea dela Sinaia a 
familiei regale și a înalților dspeți, 
prin aceea, că M. S. Regele a bă
tut cel din urmă cui al podului, 
care era de argint. In acestă clipită, 
artileria de pe malul Dunărei și de 
pe vapbrele de resbel au dat salve 
de tunuri.

După aceea Majestățile lor cu 
toți cei de față au trecut peste pod, 
pe țărmul drept, într’un chioșc îm
podobit tricolor, unde au fost pri
miți de Metropolitul-Primat cu înal
tul cler. Aici s’a cetit și s’a sub
scris documentul de veclnică amin
tire, în care se Țice:

„ÎVoi Carol 1
„din grația lui Dumnezeu și voința națională 

Rege al României.
„In anul mântuirei 1890 am pus pâ- 

„tra fundamentală a podului, menit să îm
preuneze cele două maluri ale Dunărei în- 
„tre FetescI și Cernavoda.

„După cinci ani de muncă statornică, 
„Dumnezeu, hărăzind țârei liniște și îndes
tulare, astădl, în a 14-a di a lunei Sep
temvre, din anul mântuirei 1895, și al 
„30-lea al Domniei Mele, mulțumită rîvnei 
„și măestriei inginerilor români, am trecut 
„pe de-asupra valurilor celor două brațe 
„ale Dunărei mărețe și am bătut cel din 
„urmă cuifl, care a încheiat și sfîrșit aceste 
„falnioe lucrări.

„Mândri, împreună cu Țâra întrâgă, 
„că am ridicat un monument, care face 
„fală nemului românesc și care va fi pu- 
„rurea îndemn puternic pentru urmașii noș
tri, spre a purcede tot mai departe pe 
„calea muncei, a civilisației și a mărirei, 
„Am semnat acest document de veclnică 
„amintire.

I. P. S. S. Mitropolitul-Primat 
a oficiat apoi un serviciu religios, 
rostind următdrea rugăciune:

Dumnezeule A Tot Puternice, Dum
nezeul nostru! Tu care ai făaut cerul și 
pământul cu totă podoba lor, și pe om l’ai 
făcut pentru a slăvi puterea minunilor Tale 
celor cu anevoiă de înțeles; Tu care în 
grele timpuri ai cercetat pe moșii și stră
moșii noștri și i-ai dus după voia Ta spre 
apărarea și ocrotirea de văZuții și nevă- 
Zuții vrășmași ai acestei țări; Tu bunule 
și iubitorule de omeni, Dâmne, n’ai tre
cut cu vederea truda și năcasul lor, ci i-ai 
învrednicit de oerâsca Ta milă, întinZând 
darul Duhului Tău cel sânt pănă și la noi, 



scăpându-ne de asupririle celui râu și de 
grâua încercare pusă asupra nâstră.

Tu, Stăpâne mult milostive și îndu
rate Domne, ocrotind țâra acâsta, ai înoit 
erășl viâța nostră, păstrând multe bunătăți 
pentru noi, ca în aceste cj.ile să putem lua 
desăvârșirea prin unsul Tău și alesul na- 
țiunei Carol I, Regele României, pe care 
L’ai îndreptat a stăpâni țâra acâsta cu în
țelepciunea Ta cea nespusă, prin arma cre
dinței, prin arma dreptăței și a iubirei că
diră țâră și popor.

Dă, Domne Dumnezeul nostru, ea tri
misul Tău, Regele nostru iubit, să fiă lumi
nat și de aci înainte de cătră Sântul Tău 
Duh, după cum a fost luminat și pănă 
acum în anii domniei Sale în tote lucră
rile săvârșite. Podul acesta — minune vă- 
4ută cu ochii noștri — este corona bună- 
tăței Tale pentru noi, arătată prin ajuto
rul dat unsului Tău Regelui nostru, pentru 
slava și propășirea poporului român.

Ție ne rugăm Dumnezeule A Tot Pu
ternice și dela Tine cerem, pădesce și păs- 
trâză pe Prea înălțatul și Iubitorul de 
Christos, Domnul nostru Carol I, Regele 
României, și pe soția Sa Domna și Regina 
Elisabeta, cu totă Augusta Lor familiă, în- 
tărindu-i spre săvârșirea tuturor faptelor 
bune, și făcendu-i pe Ei dreptarul iubirei 
și legănul păcei între răsărit și apus, și dă 
tuturor acelor, cari vor pomeni numele Tău, 
trecând peste acest pod, tote bunele feri
ciri, păuindu-i nevătămați de puterea celui 
potrivnic.

Că ție se cuvine totă slava, cinstea 
și închinăciunea Tatălui și Fiiului și Sfân
tului Duh, acum și pururea și în vecii ve
cilor. Amin.

După serviciul religios, I. P. S. 
fi. Mitropolitul-Primat adresă Rege
lui o prea frumâsă vorbire, în nu
mele clerului bisericei române or
todoxe, cjicend:

„Clerul bisericei nâstre române-orto- 
doxe, plin de admirațiune în fața acestui 
măreț monument, aduce ca prinos rugă
ciuni cătră Dumnedeu pentru piosul, înțe
leptul și vitâzul nostru rege Carol, care 
acuma asigură mai mult propășirea nâmu- 
lui nostru, punându-ne cu înlesnire în le
gătură cu celelalte state, așa cum și stră
bunul nostru Traian făcuse odinioră aceeași 
legătură prin mărețul pod dela Severin, 
care unia acest păment .eu marea împără
ția romană14.

Documentul de vecînică amin
tire fu zidit apoi în sterpul podului 
de pe malul drept. La așe<|area do- 
cumentulni în stâlp, d-i T. Maior eseu 
a predat M. S. Regelui mistria de 
zidar, cjicend:

Cer voiă dela Majestatea Ta să-i în
mânez uneltele pentru ocrotirea mărturiei 
despre însemnata serbare de astădl, și pre
cum acest pod cu numele Majestăței Tale 
este statornicit d’asupra undelor trecătore 
ale Dunărei, tot ast-fel statornică să ră
mână d’asupra valurilor vremei rîvna și is
cusința nâmului întru lucrări mărețe și fo- 
lositâre, după cum Majestatea Ta, cu atâta 
iubire și stăruință, l’ai povățuit și i-ai dat 
pildă.

După acesta ceremoniă, Maies
tățile Lor și toți Invitații s’au în
dreptat spre tribunele frumos împo
dobite cu steguri tricolore și cu ver- 
deță, ce erau așeZate pe înălțimea 
de pe țărmul drept al Dunărei. De 
aici se desfășura o privire întinsă 
peste tot podul și tbte lucrările din 
baltă pănă la malul rîului Borcea. 
De aici au privit cu toții la trece
rea trenurilor de încercare peste 
pod. Mai întâi a trecut un tren de 
15 locomotive dintre cele mai grele, 
frumos împodobite cu steguri și 
verdeță. Tote locomotivele șuerau, 
artileria trăgea focuri, musicele cân
tau imnuri și tote vasele din port 
salutau cu fluerile mașinelor lor, er 
mulțimea de popor de pe amendoue 
malurile Dunărei aclama acest mare 
eveniment cu urale însuflețite.

După ce a mai trecut cu . mare 
iuțâlă și un tren de persâne gol, Su

veranii, cu toți principii, miniștri și 
înalții demnitari, s’au urcat în tre
nul regal, care în bubuitul tunurilor 
a trecut cel dintâi peste podul „Re- 
gele Carol I“, anunțând astfel, că 
podul s’a pus în circulațiă.

Pe la 6rele 4 urmă un strălucit 
banchet, la care luară parte peste 
400 de persone. Primul toast, l’a 
rostit d-1 G. Olănescu, ministrul lu
crărilor publice ; apoi a vorbit d-1 
director al căilor ferate române 
Duca, care arătă, că pe când în 1866 
abia se aflau 21 ingineri Români în 
serviciul statului, ac|I ei tormâză o 
legiune întrâgă și doue treimi din 
inginerii, cari au luat parte la se- 
vîrșirea acestor mărețe lucrări, sunt 
eșitl din scola română de poduri și 
șosele din Bucuresci.

Numai decât după d-1 Duca a 
respuns M. S. Regele prin următorul 
discurs memorabil:

întruniți aoi pe țărmul Dobrogei de 
apururea unită prin sângele vitejilor noș
tri și din nou făurită print’un lanț de fier 
ou România, serbăm un eveniment aștep
tat cu nerăbdare de țâra întrâgă, oara va 
găsi un răsunet puternic departe peste ho
tarele sale.

Săvârșirea podului peste Dunăre, do
rit de un sfert de veac de Mine, este as- 
tăcpr un fapt împlinit, și uriaș se ridică 
înaintea nâstră acâstă falnică operă, ca o 
mărturiă vădită a tăriei Regatului.

Geniul omenesc, în care se răsfrâng 
avântul și progresul puternic al României, 
a învins tote greutățile, a înlăturat tote pie- 
deoile pentru a eseouta o luorare trainică 
și neperitdre, care trebue să arate lumei, că 
vrednic este poporul român de frumâsa sa 
ohemare la gurile uunărei și pe pragul 
Orientului.

Monumentele sunt istoria viuă a po- 
pârelor; pănă astăcjl urmele lui Traian nu 
s’au șters. Cine nu vorbesoe de podul său 
dela Severin ? Să dea Dumnec|eu ca al 
doilea pod stabilit după mii de ani pe 
Dunărea de jos să mai trăescă spre a po
vesti generațiunilor viitore din neam în 
neam, că numai prin jertfe, lupte și o 
muncă statornică Statul român a pqjftt fi 
întemeiat.

Mândru pot fi dâr, că sub domnia 
Mea s’a conceput și s’a isprăvit prin ingi
nerii noștri acest măreț pod, oara va atrage 
o însemnată parte a comerțului europân pe 
căile nâstră ferate, fiind-că astăzi stăpânim 
linia cea mai scurtă între mările Nordice 
și țările din Orient.

Arunoăm acum o privire mai departe 
pe mare, pe acâstă nemărginită cale de 
apă, unde se încruoișâză nenumăratele dru
muri ale mișcărei întregii lumi, oari res- 
pândeso bogățiile asupra națiunilor.

Prin portul dela Constanța, podul de 
peste Dunăre ne deschide acâsta cale largă, 
oare va spori într’un mod neașteptat rela- 
țiunile nâstre comerciale și va asigura des- 
voltarea nostră maritimă. Steagul Româ
niei, oare este deja cunoscut în porturile 
din Europa, în curând va fâlfăi și în ță
rile cele mai depărtate ale universului, du
când cu densul renumele soumpei nâstre 
Patrii.

Ou inima plină de buouriă esprim a- 
câstă oonvingere în fața acestei impunătâre 
adunări, în fața uriașului nostru pod, pe 
care îl priveso oa cheia de aur a unui viitor 
strălucit, mulțumind călduros tuturor ace
lora, cari au contribuit la marea isbândă, 
ce se sărbătoresce astăzi de noi cu atât de 
adâncă satifaoție.

Mulțumeso de asemenea pentru cu
vintele așa de bine simțite și așa de mă- 
gulitore pentru Mine, mulțumesc corpului 
tehnio pentru rîvna și hărnioia, ce a desfă
șurat în numărâsele lucrări publice săvârșite 
în oursul celor din urmă ani, și oare gă- 
89806 a<|I cea mal frumâsă răsplată în po
dul de peste Dunăre.

Ferioit sunt, că înalții âspețl și Dom
niile Vâstre toți sunteți martori la aoestă 
memorabilă 4>> care însemnă o nouă epooă 
în istora desvoltărei nostre economice, și 
sunt sigur, oă vă veți uni ou Mine în stri

garea de: Să trăâscă iubita nâstră Româ
nie, al cărei avânt nimeni nu’l mai pâte 
opri în drumul mărirei și al propășirei!

Banchetul s’a terminat pe la 6 
ore. In același timp s’a dat și po
porului dobrogean o masă mare, în
tinsă pe câmp sub cerul liber, la 
care au luat parte mii de țărani, 
cari toți au fost ospătați cu carne 
de berbece și de vițel friptă în fri
gare și cu pâne și vin bun.

Spre sâră se terminară aceste 
mari și neuitate serbări ale înaugu- 
rărei podului de peste Dunăre. O 
parte din invitați s’au reîntors în 
aceeași 4’ la Bucuresci, er alții ple
cară la Constanța pentru a lua parte 
la alte festivități frumâse, ce urmară 
acolo.

Descrierea podului.
„Podul Carol I“, a căruia inaugurare 

am descris’o mai sus, e cel mai însămnat 
pod de drum de fier în Europa (afară de 
unul, ce se află în Scoția). Construirea lui 
a costat greutăți mari, fiind-că în acel 
punct Dunărea are două brațe: unul Du
nărea propriu 4’să, altul rîul Borcea, care 
e despărțit de Dunăre prin o vale de 13 
ohilometri, numită Balta. A trebuit deol să 
se faoă și un pod peste Borcea, care are 
o lungime de 420 metri, âr viaductul lui, 
o lungime de 563 m., așa oă lungimea 
acestui pod împreună cu viaductul este de 
982 metri. Legătura între podul Dunărei și 
podul Borcei s’a făcut cu o umplătură 
lungă de 13 chim., întreruptă la mijloc 
printr’un viaouct metalic de 1455 metri.

Podul de peste Dunăre are o lungime 
de 750 metri, cu un viaduot de 913 metri. 
Lungimea întrâgă a podului este așa-dâră 
de 1663 metri.

Mai mult ridică însă însămnătatea 
acestui pod înălțimea lui, căol pentru a 
putâ treoe corăbiile pe sub el, a trebuit să 
se dea podului o înălțime de 90 metri, 
soootită dela suprafața apei când Dunărea e 
mai mare. Piciârele podului sunt 5 la număr, 
dintre cari 4 sunt zidite în apă și ’n albia 
rîului pănă la o adâncime de 30 de metri, 
socotiți dela suprafața apei când Dunărea 
e mai mioă. Pe aceste pioiâre zace podul 
făcut'tot din oțăl.

Peste pod la mijloc, sunt dâuă șine 
pentru trecerea trenului, âr la drâpta și la 
stânga oâte-un trotoar de lemu de vrefo 
70 centimetri pentru pedestri. Privit de jos 
podul din oausa înălțimei apare mult mai 
inguet, de cum este în adevăr.

T6te aceste luorărl au costat muncă 
de cinci ani de Zii0- Oheltuelile erau sooo- 
tite în total ou 35.000,000 lei. Dintre aceș
tia: podul propriu 4is peste Dunăre 
9.650,000 lei; podul peste Boroea 4,200.000 
lei; viaduotele 5,700.000 lei; terasamentele 
sâu umplăturile și apărările 7,000.000 lei etc.

Intrarea în pod se face printr’o pârtă 
frumâsă cu două turnulețe, pe al căreia 
frontispiciu e scris cu litere de aur uriașe: 
„Podul Regele Carol 2“. De-asupra două 
medaliâne de bronz înfățișând portretele 
Regelui și Reginei, âr pe de margini se 
mai văd și armele țărei în bronz. O ase
menea pârtă se află și la eșirea din pod 
spre malul drept dobrogean al Dunărei. 
Pe frontispiciul acestei porțl se află in- 
scripțiunea : „Făcut sub domnia Regelui Ca
rol I. 1890—1895“. Pe laturile din afară 
sunt doi dorobanți uriași, ou arma în mână, 
simbolișând gloria României în răsboiul 
dela 1877—r 78.

Literatură.
Din „Istoria lrnperatnlui Traian și a 

contimporanilor sei“, de Dr. Heinr. Francke, 
traducere autorisată de d-1 Petru Broșteanu, 
au apărut pănă acum patru fascicule, cu- 
prinZend fiă-oare fascicul câte patru câle 
tipărite elegant, pe hârtiă fină, având și 
oâte o frumâsă ilustrațiuue. Recomandăm 
din nou acest valoros și interesant op tu
turor Românilor doritori de-a cunâsce is
toria glorioșilor noștri străbuni. Opul întreg 
va conținâ 12 fascioule și oostă 4 fl., pen
tru România 12 lei, plătibill în rate anti
cipative de oâte 4 luni â 1 fl. respeo. 
3 lei. Abonamentele a-se adresa d-lui P. 
Broșteanu în Brașov.

Nou abonament
la

misavoisi
Cu 1 Octomvre 1895 st. v.

He deschide nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii fol ei nostre.

Prețul abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:

pe "cuzx azi. ................................. 12 fl.
pe șese l-cu3.i ................................. 3 fl.
pe txei lvLXii ................................. 3 fl.

Pentru România și străinătate:
pe vlxl azi ....................... 40 fxazxci
pe șese 1-axi.i....................... 20 „
pe txei ltuai ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an .......................................... 2 fl.
pe șese lunî . ................................. Iff.

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

Abonarea se pote face mai ușor 
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei1*.

Sciri telegrafice.
Budapesta, 5 Octomvre. După 

cum anunță „Magyar Hirlap“, s’au 
întâmplat mari turburărî în comunele 
Lipnica de jos și Veszele din comita
tul Arva. Preotul din Lipnica de jos 
îi îndemnă pe credincioși, sen’asculte 
de nouele legi bisericesci-politice și se 
nu se înfrice nici chiar dinaintea 
puterei armate; apoi împărți scrieri 
agitatorice. In Veszele credincioșii 
atacară locuința purtătorului de matricule 
și nimiciră tot ce le veni în cale. 
Purtătorul de matricule numai cu 
greu putu scăpa cu viață. Și în alte 
comune de prin comitatul Arva s’au 
întâmplat turburărî, și în tot locul 
la îndemnul și agitarea preoțimei.

Constantinopol, 5 Octomvre. Re- 
presentanții puterilor streine făcură 
interpelare la Pârta pentru întâm
plarea cu Armenii.

Bucuresci, 5 Octomvre. Se vor- • 
besce, că ministrul domeniilor, Carp, 
va dimisiona în curând.

Producțiune și petrecere în Alba-lulia.

Invitare. Din incidentul serbării 
jubileului de 100 ani al bisericii române 
gr. or. din Alba-Julia-Maerl, care se va 
ținâ în 1 (13) Octomvre 1895, tinerimea 
română din loc și jur va arangia în 
aceeași 4’ sâra Producțiune teatrală-deola- 
matorică, în Pavilonul de sticlă la „Sâre“. 
Comitetul arangiator: Silvestru Moldo
van, președinte; Ales. Cadar, cassar; 
Val. Velican, controlor. Liviu Cigarean, 
Petru b. Cirlea, los. Cirlea, Dr. I. Elecheș, 
Dr. I. Marciac, Drd. Nerva Moldovan, Vai. 
Moldovan, Rubin Patița jun., Candin C. 
Suciu, J. Bercan, Florian Rusan, Juliu 
Roșea, J. Strajan, membri în comitet.

Intrarea: Loo I. 1 fl. loc II. 80 or. loc 
III. 70 cr. Parter 50 or. Bilete se pot că
păta în prăvălia d-lui Petru S. Cirlea, și 
sâra la cassă. Suprasolvirile se vor ouita 
pe cale Ziaristică. Venitul onrat e destinat 
în favorul bisericii, cu menirea de a-se pune 
basa unui fond școlar — După producțiune 
dans. începutul la 8 âre sâra.

Aceia, cari din întâmplare nu vor fi 
primit invitări, sunt rugați a se considera 
de invitați prin acâsta.

Programa: 1) „Declamațiune14, de D-na 
Margareta Moldovan; 2) „Hârța Rezeșul44, 
piesă oomică de V. Alexandri. Persânele: 
Hârța Rezeșul — D. Juliu Roșoa; Nastasi 
Bursuflescu, tînăr proprietar și poet. — D, 
Candin Suoiu ; Lunoean, primar — D. Aug. 
Comes; Tarsiția Garofeasoa, văd. tînără — 
D-ra Josefina Maroiac; Mariuoa, tînără ță
rancă — D-na Marg. Moldovan; Un La
cheu — * * *•

3) Deolamațiune, de Valeriu Moldo
van iurist; 4) Herșcu Boccegiul, oanționet 
comic, repres. de D. Jaoob Strajan.
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Clasificarea pământului.

Suprafața pământului, pănă unde 
p6te străbate plugul, se chiamă pă- 
ment arător seu arabil, er partea mai 
de desupt, unde nu ajunge plugul, 
se chiamă pătura mortă a pămân
tului, seu subpăment (subsol).

Pământul arător se compune 
din doue părți: o parte organică și 
alta anorganică. Partea organică a 
pământului arător e formată din ră
mășițele organice ale plantelor și 
animalelor, er cea anorganică e for
mată din stâncile de petră, cari cu 
ajutorul apei, aerului, căldurei și fri
gului, s’au descompus din acelea, și, 
mânate de apele rîurilor, s’au pră
vălit pe șesuri și câmpuri sub formă 
de năsip și petriș.

După composițiunea lui, se cla
sifică pământul în: năsipoa, văros, 
lutos și humos. Năsipos se numesce 
acel pământ, în care partea cea mai 
mare e năsip și petriș. Acest fel de 
pământ, fiind curat, nu e priincios 
culture! nici unei plante, deorece pe 
timp de secetă așa se strînge și arde 
de tare, încât se usca și ard semă
năturile pe el de multe-ori, încă îna
inte de câcere; amestecat însă cu 
gunoiu seu alt fel de pământ, apoi 
conținând umefiela de lipsă, el e 
priincios culturei mai ales cartofilor 
și secărei.

PămâDt văros se numesce acela, 
în care partea cea mai mare e var; 
el e de colâre alburia. Pământul vă
ros singur încă nu e priincios'la cul
tura nici unei plante; amestecat însă 
cu gunoiu seu alt fel de pământ, se 
pâte cultiva cu: săcară, cartofi, orz, 
oves, trifoiu, luțernă și altele.

PămâDt lutos se numesce acela, 
în care partea cea mai mare e lut 
(argilă); el e tare cleios și se ține 
de-olaltă când e umed, de aceea la 
arat se lucră mai greu și decă se 
uscă se face brușos. Pământ lutos 
se află mai cu semă pe câste și 
deluri.

Pământul lutos are colore gal- 
bină, dela firele mărunte de năsip 
și rugina de fier, ce se află mai cu 
semă în el. Acest pământ e bine să 
se are de cu tbmnă, ca să mai de
gere și să se îmbunătățescă peste 
iernă de zăpadă, umefielă și ger.

Pământul lutos este mai roditor, 
decât cel năsipos și văros; în el se 
pâte cultiva: grâul, luțerna, trifoiul, 
napii de zahar și alte sămănături, 
der cu deosebire la vii și pometuri 
le priiesce bine, decă e în fața so- 
relui. Fiind-că lutul păstreză ume- 
fiela timp mai îndelungat, pământul 
lutos pote răbda mai mult la secetă, 
decât celelalte pământuri.

Pământul humos se numesce 
acela, în care partea cea mai mare 
sunt, după cum am fiis și la înce
put, rămășițe organice de plante și 
animale; el e de colâre negră seu 
cafeniă. Tâte pământurile roditâre 
trebue să conțină humus, căci alt-fel 
nu pot cresce plantele pe ele. Pă
mântul humos se află mai cu semă 
pe șesuri și lunci.

Pentru a pute clasifica un pă
mânt, ca se vedem cât humus con
ține, luăm din acel pământ cât în
cape pe un vârf de cuțit, și atâta-1 
încălc|im în flacăra unei lumini, pănă 
când materia organică se arde, de 
se face ca cenușa, seu ca cărbunele, 
er cea anorganică din minerale ră
mâne nearsă, de colârea cărămic|ii; 
seu punem într’o sticlă din pămân
tul, ce voim a clasifica, o parte, er 
apă cinci părți, apoi le amestecăm 
laolaltă, și după ce s’au aședat, luăm 
o hârtiă, pe care o împărțim în părți 
egale și o punem lângă sticlă, cu 
ajutorul căreia putem apoi constata 

gradele pământului, deârece pe fun
dul sticlei se va aședa năsipul, ca 
fiind mai gieu, apoi lutul și mai de- 
asupia humusul și varul, ca fiind 
mai ușâre. Cel mai mult pământ nă
sipos se află pe unele șesuri și în 
apropierea rîurilor curgătâre, er cel 
văros în apropierea delurilor și cos- 
telor cu petrii de var.

Pământul humos e cel mai ro
ditor dintre tote; în el se iac tot 
felul de bucate; decă e de tot gras, 
atunci grâul și săcara cultivată pe 
el cresc mai mult în paiu și cad 
înainte de a ajunge la câcere, fiind
că e prea pufăios și nu are putere 
de a ține paiul drept în sus, er spi
cele rămân seci și cu bânele mă
runte și pipernicite.

Peste tot d>s, nu se află pă
mânt roditor, care să fiă numai hu
mos, lutos, văros seu năsipos, ci mai 
mult amestecat, așa încât fiă-care 
trebue să conțină părticele din tâte 
pământurile, bunăâră de cel năsipos, 
cum e pe unele puste și pe țărmurii 
apelor, nu pâte cresce nimic pe el.

Pentru cultura pământului e de 
mare însămnătate nu numai pătura 
arabilă, ci și cea mortă de desupt, 
adecă subsolul. Decă acesta e prea 
pufăios, atunci apa se scurge prea 
curând prin el, er decă e prea în
desat, atunci apa stă baltă. însușirea 
dintâi o au pământurile năsipâse, er 
a doua cele lutose.

Pentru cultura pomilor e bine, 
ca pătura mârtă să fiă mai pufăiosă, 
ca rădăcinile să aibă destul loc, pen
tru a se întinde prin pământ, er 
pentru cultura bucatelor e bine, ca 
pătura mortă să fiă mai îndesată.

Pătura roditore a pământului, 
ce e pe de-asupra, trebue să aibă o 
grosime de 20—30 cm., seu două- 
trei palme, care apoi cu ajutorul 
plugului, grapei și sapei se face pu
făiosă și bună pentru crescerea se
mănăturilor. Unele sămănături, pre
cum sunt: trifoiul, luțerna și napii, 
cer o pătură mai grâsă ; altele, pre
cum sunt: cerealele (bucatele), er- 
burile și legumile, cer o pătură mai 
subțire spre a se pute nutri.

Pătura roditor9 a pământului 
trebue să mai conțină: căldura, apa 
și aerul de lipsă pentru încolțirea și 
crescerea plantelor, precum și pen
tru topirea leșiilor aflătbre în ea. 
Afară de aceea pătura roditore tre
bue să mei fiă bogată și în materiă 
organică, care nu este alt-ceva, de
cât aerul, ce se află în fruncjele ar
borilor căzute jos, în miriștea, ce 
rămâne după seceratul holdelor, și 
în balegile seu gunoiul animalelor. 
Acestă materiă, ajungând în pământ, 
se descompune într’un fel de leșiă, 
numită accid nitric, și trecând în 
rădăcini, ajută în mod fârte însem
nat nutrirea și deBvoltarea semănă
turilor.

De aci. se pote vede, pentru ce 
se fac mai bune cucuruzele din mi
riști sâu fânațe, cari au fost arate 
încă de cu tomnă, pănă când adecă 
materia organică aflătore în miriști 
a fost mai bogată, ca cele ce seară 
numai odată primăvara, când ma
teria organică a mai dispărut de pe 
pământ peste iernă.

E forte de lipsă, ca să scie cla
sifica mai bine și plugarii noștri pă
mânturile lor, să sciă la fiă-care cât 
e de mare pătura roditore și pentru 
ce fel de semănături e mai bun și 
mai priincios.

I. G.

Reguli de buna-cuviință.
(Din manualul de M. Strajan). 

Acasă și în societate.
— In locuința ta să domnescă cea 

mai bună ordine și cea mai deplină cură
țenia. Ea se cuvine sâ fiă întocmită și mo
bilată potrivit cu mijlocele, de cari dispui, 

și cu posițiunea, ce ocupi în societate; însă 
nici-odată luxuos. Tot ce întrece măsura per
misă de mijlocele nostre, este lux, și arată 
deșertăciune și risipă; precum lipsa lucru
rilor trebuinciose arată sărăciă sâu avarițiă.

— Spală-țl manile și fața și-ți piep- 
tenă pârul în fiă-care diminâță. Păstrâză-țl 
tot-deuna corpul și îmbrăcămintea curate.

— Nu purta nicî-odată rufe murdare, 
nici haine și încălțăminte murdare. Nu eși 
în public cu pălăria și hainele neperiate, 
cu încălțămintele necurățite, cu pârul ne- 
pieptenat și cu unghiile netăiate.

— Nu se cuvine a purta haine de 
colori seu forme estravagante și neobici
nuite, nici a umbla luxuos îmbrăcat. Luxul, 
ca și necurățenia, sunt de-opotrivă de osân
dit. îmbrăcămintea, ca și locuința, sâ fiă 
potrivită cu mijlâcele și condițiunea so
cială a persânei. Pentru bărbați mai ales 
ea trebue sâ fiă cât se pote de simplă și 
fără podobe. Nu purta nimic pe corp seu 
pe vestminte fără o adevărată trebuință. 
OrI-ce se portă numai ca simplă podobă, 
d. e. la unii tineri ochelari, inele, său pan- 
glice colorate pe pălării, probâză ușurință 
și lipsă de demnitate.

— Când umbli, său când vorbescl cu 
cine-va, nu se cuvine a țină mânile la spate, 
în buzunarele pantalonilor, paltonului său 
al Vestei; nici a-le duce mereu la obraz, 
a-țl râsuci mereu mustețele, său a-țl netedi 
părul. Mânile se țin drepte de-alungul cor
pului, și gesturile, ce faci cu ele în vorbire, 
se fiă la locul lor și naturale seu nea
fectate.

— Nu te apropia de persone cunos
cute, (domni mari) când nu sunt singure; 
mărgineșce-te a-le saluta. Și nu merge ală
turea de ele, dâcă nu ești invitat.

— La o preumblare publică, perso- 
nele, ce șed, se scolă, când se apropiă ci
ne-va să le vorbescă, și stau în sus cât 
timp ține conversațiunea. A ședâ însemnă 
a învita pe cel cu care vorbescl să șâdă 
și el.

— Nu se cuvine a striga, a cânta, a 
fluera, seu a rîde cu hohot, în societate, 
pe stradă, său în locuri publice. Asemenea 
nu se cuvine a mânca, nici a face mur
dării pe stradă, ori în locuri publice, ori 
în locuri de preumblare.

— Nu se cuvine a saluta, a vorbi cui
va, și cu atât mai puțin a da unei dame 
streine brațul cu țigara în gură.

— Dăcă voescl a întreba pe un tre
cător de ceva, salută, descoperindu-țl capul.

— Nu se cuvine să ții ochii ațintiți 
la persone străine, nici să întorci capul să 
te uiți după trecători, să-i arăți cu degetul, 
său să rîdl de ei. Vorbirea cu cine întâlnescl 
pe stradă, trebue să fiă scurtă. încetarea 
se cuvine s’o facă cel mai bătrân.

— Când persona, cu care te afli, sa
lută pe cine-va, saluți și tu, fără a cu- 
nosce, însă slab și fără a privi. Er pentru 
o damă salutarea e mai pronunțată.

— Pe amici îi saluți prin un gest al 
mânei, pe ce-i de-o potrivă cu noi luân- 
du-țl pălăria și ridicând’o puțin de-asupra 
capului; pe mai mari lăsându-țl pălăria 
mai în jos, înaintea feței, și plecând puțin 
capul.

— Când merg doi alăturea, drăpta e 
locul de onore. Când mergi alăturea unei 
persone, cărei datorezi respect, pe trotoar 
său pe scară, lasă-i tot-deuna partea mai 
ridicată a pavagiului, și regulăză pașii după 
ai săi. Când ai la braț o damă său o altă 
personă, căreia datorezi respect, ofere-i 
tot-deuna brațul drept, afară de cașuri es- 
cepționale, când este mai comod pentru 
a-i oferi brațul stâng.

— Nu se cuvine a opri în drum, său 
a urmări, ca să le vorbescl, pe cei ce sunt 
mai mari ca tine, decât în cașuri, ce nu 
sufer amânare. Și atunci trebue să-ți ceri 
iertare pentru acăsta.

— In societățile alese însă nu se cu
vine nici-odată a-țl lăsa pălăria din mână, 
afară de cașul când ai să rămâi mai mult 
timp în casă, și afară de visitele familiare, 
cari pot să dureze mai mult.

— Nu se cuvine afuma în locuri pu
blice, unde prin acăsta ai pute face neplă
cere cuiva. In presența damelor trebue tot- 
deuna să-ți ceri iertare înainte de a fuma.

Tunderea perului 9a popârele barbare.

Tote lucrurile, cari privesc corpul, pre
cum: scăterea măselelor, slobozirea sângelui, 
tunderea părului ș. al. la poporele sălbatice 
sunt împreunate ou ceremonii religiâse.

Sunt interesante obiceiurile ou cari 
se îndeplineso astfel de lucruri.

Etă d. es. oum se tund Negrii din 
jurul rîului Congo din Africa: In mijlocul 
unui loc îngrădit se împlântă un trunohiu 
de arbore de palm. Cei cari vor să se tundă 
trec în șir pe sub aoest trunohiu. La tune 
nici vorbă de tbrfeol, acestea sunt un ce 
neounosout la ei. In loo de forfeol între- 
buințăză bucăți de sticlă.

Ei îngropă adecă o petră mare în 
pământ, lâsându-i un colț afară. Aduc după 
aoeea pahare și le isbeso de petră, așa că 
se sfarmă în nenumărate bucățele. Dintre 
acestea aleg pe cele mai ascuțite și ou ele 
se apucă de tuns!

Săpun nu întrebuinfăză, oăol nici de 
nume nu iau aucjit. Ișl pote face prin ur
mare omul întipuire, că tunsul la acei 
Negri lânoșl la cap nu-i chiar fără de 
usturime. De cum-va vre-unul dintre oei-ce 
se tund nu pote suferi pănă la sfîrșit, este 
lăsat să umble ou capul pe jumătate tuns 
și pe jumătate cu lână, pănă atunci, pănă 
când nu se află un alt ore-care, ca să-l 
tundă deplin.

Adese-orI trebue să aștepte timp în
delungat pănă se-șl afle omul, oăcl nu ori 
cine cuteză să se apuce de un astfel de 
lucru, din simplul motiv, că decă nu-șl 
face bine lucrul, îl batjoouresc, ba îl chiar 
totă în cap ceilalți.

*
Măgarul reginei Angliei.

filtă, câte-va amănunte interesante asu
pra măgarului legendar, care însoțesce pe 
Regina Angliei în tâte părțile:

Acest animal regal, de-o verstă forte 
venerabilă, este spălat în tâte diminețele 
cu săpun de toaletă. Negreșit acestui mod 
de îngrijire diinică trebue atribuită și 
nuanța albă a părului său.

Mâncarea lui de dimineța e fârte 
ușâră. Nu mănâncă șâ se sature de cât sera, 
după-oe și-a terminat slujba.

Are un deplorabil cusur, oare l’a fă
cut să fiă urît de cătră toți cei dimpreju- 
rul Reginei:

Când vremea este spre plâie, sbiară. 
în mod spăimentător, spre marea neplă
cere a aucptorilor acestui nesuferit concert.

De multe-oil s’a dat Reginei sfatul
să înlocuâsoă pe aoest sgomotos rumegător 
printr’un poney din Scoția, der Regina , 
a refusat să se despartă da acest bătrân și 
fidel servitor.

Tergulii de rîmăwrf ain Stelnbruch.
Starea rîmătorilor a fost la 

30 Sept, de 23,377 capete, la 1 Oct. au. 
intrat —.— capete și au eșit 285, rămâ
nând la 2 Oct. un număr de 23,072 capete.

Se notâză marfa: ungurăscă veohe, 
grea dela —.— or. pănă la —.— or, 
marfă ungurâscț. tineră grea dela 
54.— or. pănă la 55.— -«r., de^-rj-^o dela 
54.— or. pănă la 55.— ci. ușâră dela 
—.— or. pănă la — .— or.

Marfa țârănâscă grea dela —pănă- 
la —.— or. de mijloc dela —.— or, 
pănă la----- cr. ușâră dela —.— or,
pănă la —.— or.

Marfă serbâscă, grea dela —.— or. 
pănă la —.— cr. Transito, mij looiă grea 
dela —.— or. pănă la —.— or. transito 
ușâră dela —.— or. pănă la —.— or.

CcnlexxcLarixl. septâmaneL

SEPTEMVRE are 30 cjile. RĂPCIUNE.

țlilele

Dum.
Luni 
Marți
Mer.
Joi, 
Vin.
Sâm.

Călend. Iul. v. Călend. Gregor.

24 S. ânt. m. Teola
25 C. maica Eufros.
26 f S. Ioan Evang.
27 S. m. Calistru
28 C. păr. Ohariston
29 C. p. Ciriac
30 M. Gregoriu

6
7
8
9

10
11
12

Brunome 
Iustin Aug. 
Brigita 
Dionisiu 
Gedeon 
Emili an 
Maximilian,



Bursa de mărfuri din Budapesta.
din 2 Octomvre n. 1895.

Produotediv.

«

g 2.

Prețul per
IDOSemințe
dela pănă

Grâu Bănățenesc 80 6.30 6.55
Grâu dela Tisa 80 6.45 6.60
Grâu de Pesta 80 6.40 6.55
Grâu de Alba-regala 80 6.40 b.55
Grâu de Bâcska 80 6.50 6.65
Grâu ung. do nord 80 «— .—

a "8 Prețul por
Semințe vechi woiul 5 w 100 chilgr.

ori noufi £ $O a dela pană

Săcară 70-72 5.80 5.85
Orz nutreț 60-62 5.— 5 30
Orz de vinars 62.64 5.50 630
Orz de bere 64.66 6.90 8.25
Ovăs 39.41 5.60 6.90
Cucuruz bănăț. 75 .— ,—
Cucuruz altîl soiu 73 W,—» .—
Cucuruz — .—
Hirișcă n — —.-- —.—

Cursul ia bursa din Viena.
Din 4 Octomvre 1895.

Renta ung. de aur 4% .... 
Renta de oordne ung. 4°/0 . . .
Itnpr. oS.il. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 
Impr. căit. fer. ung. în argint 4l/2°/o 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 
Bonuri rurale ungare 4% • ■ 
Bonuri rurale croate-slavone. . 
Imprum. ung. cu premii . . .
Losurî pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . .
Renta de argint austr. . . .
Renta de aur austr. . . . .
Losurî din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit

121.85
99.40

124.40
101.10
121.30
98.-

159.75
145.50
100.80
101 10
121.45
153.—

1075.—
488.50
405.75

Napoleondorî........................
Mărci imperiale germane . 
London vista . . . . .
Paris vista........................
Rente de corone austr. 4%. .
Note italiene..........................

. . 9.531/2

. . 58.82’/2

. . 120.25
47.35

101.40
45.30

Cursul pieței Brasov,
5 Octomvra 1895.
Camp.

Din
Banonote rom.
Argint român. Cump.
Napoleon-d’ori Cump, 
Galbeni
Ruble rusescl
Lire turoescl
Mărci germane Cump.
Soris. fono. Albina 5%

9.49
9.44
9.50
5.62

128.—
58.60
10.75

100.75

Vend.
Vend.
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend. 
Vend.

9.52
9.50
9.53

8 ursa de Bucureso
din 2 Octomvre n. 1895.

"V aloi!
. * Scad. Ou 

bani 
gataM «D cup.

Rentă română perpetuă 1875 5U/, Apr - Oct' 103.-
Renta amortisabilă .... 6% n « 100//R

„ „ (Impr. 1892 . . . 5°/o lan.--iul 99 •/,
„ din 1893 5°/„ n )• 99.’/,

96.’/;„ 1894 int. 6 mii. &‘7n Am.-oct.
„ „ (Impr. de 32. ’/2 mii. 4% lan.-lulie 88.’/4
„ „ (Impr. de 50 mii. 47o n n 89.—
„ „ (Imp. de 274 m. 1890 4% n d 89.7,
„ „ (Imp. de45m. 1891 4% n n 89.—
„ „ (Im. de 120 iul. 1894 4% ri ii 89.-

Oblig, de Stat (Conv. rurale/ 67o Mal-BOT. 102 y2
Oblig. Casei Pensiunilor fr. 300 10 283.—
Oblig, comunei BucurescI 1883 5°/° lan.—Iul. 97.y,

„ „ din 1884 57n Mai-Nov.
„ „ „ din 1888 5"/0 lan.-Dec. —.—

„ din 1890 57o Mai-Nov. 9 7’/s
Scrisuri fonciare rurale . . . 57o lan.-lnlle 93.’/,

„ „ urbane BucurescI 6°/0 n n 101 72
j> » h n 57,0 n n 90 3/s
îl » jî IftȘl 5°o n » 81.7,

Oblig. Soc. de basalt artificial 6°/o
V.N.

11 »

1 Banca Rom. uit. div. fr. 12.81 500 150 v. —.—
Banca Nation, uit. div. 86.— 500 într. v. 1570.
Banca agricolă.......................... 500 150 v. 218.--
Dacia-România uit. div. 35 lei 200 într. v. 408.-
Naționala de asig. uit. div. 43 lei 200 418.—
Soc. Bazalt. Artif. uit. div. lei 30 250 330.--
Soc. Rom. de Constr. uit. div.151. 250 n ’» 174.-
Soc. Rom. de Hârtie uit. — 100 —,—
„Patria" Soc. de asig. uit d. 4 lei 100 n i» 95.-
Soc. rom. de petrol 1 em. u. d. 0 200 —

„ . „ „ 2 em. u. d. 0 1000 —
Soc. de fur. militare u. d. 60 lei 300 —a—
„Bistrița11 soc. p. f. hârtii 30 
Societ. p. const, de Tramways 
20 franci aur

1000 n ii
200 ’5 5! 2o'o4

Cnmp.
Cump.
Cump.

Luțernă ungur, 
francesă

roșiă 
rafinat duplu

dela Pesta 
dela țâră 
sventată 
afumată

>>
Oleu de rap.
Olau de in
Uns. de porc

Slăniiă
n

Său
Prune

»
Lictar

n
Nuci
Gogoși

n
Miere

3!
Ceară
Spirt

8em. de trif.

I

2-3
L7il i fg|fa

®|j Nou Restaurant. ||®

din Bosnia în buțl 
din Serbia în saci 
slavon nou 
bănățenesc 
din Ungaria 
ungur escî 
serbescl 
brută 
galbină strecurată 
de Rosenau 
brut
Droidiuțe do spirt

[JTLTBUl

dela până

40.— 46.—

35)- 45.—

61.’— 62.—

52)—
57.-

53)—
58.-

17/25 
li
la 25

1755
14.25
18.70

din plantagelele Iui

Gbv®,!©!* âs Manner 
în. .Assam (India).

află de ventjare în pachete originale, cu prețurile următore: 
Un pachet de '/, Btlgr,

11 n 11

11 ii ii

numai în localul de delicatese mărfuri de băcănie 

odaia de dejun a lui 24 VITEZ 24 
Brașov Târgul inului.

Vs ii
7ig

fi.

11

11

55.30
1.15 
—58

SCOMPTURl:

Banca naț. a Rom. 5% Paris .... 2%
Avansuri pe efecte 6“/o Petersburg . . 4’/2%
Casa de Depuneri 77, Berlin .... 37„
Londra .... 2% Belgia .... B7o
Viena . . . . . 4% Elveția .... 3°/o

Proprietar: B^ureșians»
Redactor responsabil: sidaior

Am ondre a aduce la cunoscința onoratului public, că

tW am Iwat și deschis
Restaurantul dela „Hotel Bucarest
Me voi sili a satisface și aci pe 

cari m’au onorat cu visitarea și în Restaurațiile ce 
până acum, cu un servițiu prompt și bun.

Pentru mâncăi*! bune și gustose este forte bine 
grijit,

Se află de vencjare BERE de Steinbruch cu 8 
paharul. V I N curat și escelent din pivnițele lui Rdmer.

Cost CU abonament, în loc, cum și la privați.
Rugându-me pentru visitare cât mai numerdsă, sunt 

tdtă stima, gata spre serviciu:

onorații mei mușterii, 
le-am avut

ftluhibâcher
Restauratei! r

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

în piața SSrașovnhii strada Vămei P¥r. 9 

Un magazin de mărfar! de modă, 
manufactură, albituri, și tote articolele atingetdre de acestă 
branșă. Cumpărând mărfurile singuri în persbnă am ales tote 
articolele cu o atenție specială și o îngrijire scrupulbsă, avend 
o mare experiență în specialitatea acesta, și sperăm că vom 
corespunde tuturor cerințelor.

Ve rugăm dar a visita Magazinul nostru, spre a Ve 
convinge atât de escelenta calitate a mărfurilor, cât și de 
eftinătatea lor. Cu tdtă stima:

Theiss & Marton.790,2—3

Măsura său 

greutatea
Calitatea.

Valuta a

trlaoă.

fi. or.

1H
II 

. L.
Grâu

1
cel mai frumos 
mijlociu . .

5
4

20
80

mai slab . 4 60
Grâu mestecat 3 50

( frumdsă 3 70
Sfoară ț mijloci A 3 10
A.» f frumos 3 40
vrz mijlociu 3 10

r frumos 2 201)
«t OvSs \ mijlociu — —
,1 Cuouruz.................... 4 60

Mălaiu................... 4 —• l> MasSre ..... 5 20JJ
• • Linte 7 —
11 Fasole................... 4 201 D 
p SSmență de in . . 9 —
j ț Sămânță de oânepă 4 50

Cartofi.................... — 75
Măzăriohe .... — —

1 kilă Carnea de vită . . — 44
Carnea de noro . . — 52
Carnea de berbece — 32
S§u de vită prbspgt 23 —

100 kii. Său de vită topit 33 —

Prețurile cerealeor din piața Brașov.
Din i Octomvre st. n. 1'95

1891-1894
Cel mai curat product natural 

in greunll latrcgî.
Falsi^earea prin amestecături 

, ■ deci dara împosibUă.

5^ na r-eywKaiSȘș
KHJ GOÎJMijivj —• i -  jjf?*

ISSwPS

UJ 5 Jfir
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Adresa Telegr.: 

fjottoheintze 
Budapest.

-= vis. ^=-
Am onârea a aduce la cunoscința Oa. Public, că de aci 

înainte numai

Bere de Schwechat (din Mărțișor) 
W voi vinde.

Pentru mâncări bune și serviciu prompt este fârte bine în
grijit. — Rugându-me a me onora și ee aici înainte cu încre
derea ce mi-ați arătat pănă acum, sunt în așteptarea unei vi- 
sitărl cât mai numârose. Cu t6tă 8tima:

7951 _a SORE A.

Anunciuri 
(inserținni și reclame) 

Suntu a se adresa subscrise, 
administratiunî. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scâdement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de mufie-ori.

AcLministr. „Gazeta Trans'“

Total 31,499 câștiguri, cu suma de

5 MILlONE, 600,000 CORONE.
Losuri originale pentru tragerea loterii clasa primă

un los întreg____________ jumătate__________a 10 parte a 20 parte
40 corbne. 20 corone. 4 corone. 2 corone.

Adresa Telegr.:

JLottoIieintze
Budapest.

8^' 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.

Recomandă și trimite și în afară plătind înainte ,1a cerere și cu rambursă)

3-3

Direcția loteriei de clasă ungară.

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

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

N-rul 6649—1895

Publicație.
Subscrisul Magistrat aduce prin 

acesta la cunoscintă publică că Joi 
în 17 Octomvre 1895. la 10 ore a. m. 
se va ține licitațiă în sala comuni
tății pentru arendarea pășunitului 
de oi pe erna 1895/6 pe hotarul Si- 
ghișbrei. Vadiul este de 50 fi. Con- 
dițiunile mai de aprbpe se pot vedea 
în cancelaria Magistratului.

Sighișâra, 27 Sept. 1895. 
788,2—2. Magistratul orășenesc.

C0R0

Aducem la cunoscință publică, ca tragerea

Loteriei de clasă ungară 
concesionată de stat, va urina irevocabil, dela 1<> până la 19 Octomvre 1895, 
ill illldapesta, în presența unui notar public și sub controla guvernului reg. ung.

La acesta sortire se vor trage din 31,499 câștiguri totale ale acestei loterii in suma de 

5 milione 600,000 corone 
10,000 câ.știg'VLri cu

W Un milion 268,000 corone. "W 
Tragerea loteriei clasa a II va ave loc dela 6 până Ia 14 Ilecemv. a. c. 
Losuri originale pentru tragerea loteriei clasa primă, precum și losuri întregi pentru amândouă 

trageri, se află de vendare la colectanții principali și la locurile de venerare indicate prin pla
cate, cu prețuri fixate în mod oficios.

Pentru leșurile ce se vor cumpera după tr agerea loteriei clasa I trebue plătit și 
prețul pentru tragerea deja efeptuită.

Budipestâ, îQ Septemvre 1895.
Andrâssy-ut Ir. 5.

Nu se mai oferă
în viitlii nici-odaîîi ocasia

ca numai A p» tS se 
pentru «• «A ■ cumpere
o colecție splendÂd.ă de 
1® IO

bucăți (fJ Uucăț I
L 4.25'W i 4.25

Cu ocasiunea întrodneerei căsătoriei civile pentru împo
dobirea localităților oficiale, îmi permit a recomanda d-lor 
conducători de matricuie,

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

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

Vencjărfie se fac, — atât în oraș, cât ș’i pe sate, — pe 
lângă prețuri moderate și serviciu solid, în rate lunare.

Cu profundă stimă:
ZS. SZOLLOSY, 

Hrașov, str. I*orții Jfr. 52.

1 ciasornicii 
de busunar Pri
ma Anker-Re- 
montoir umblă 
precis, și cu ga
ranție de 3 ard.

1 lanț imi
tație d’aur pan- 
cer, cu inelu de 
siguranță și ca
rabină..

2 inele imi
tație d’auril cel 
mai nou fason, 
și cu similibri- 
liant imit. Tur- 
chis și rubine.

2 nasturi de 
manjete, aură 

double, giloșate. c” mehanismu patentată.
1 acil cu broșil pentru dame forte fru

moșii, fasonă de ParisU.
3 nasturi pentru Chemisette imitaț. 

d’aură.
Tote aceste 10 obiecte practice costă 

la olaltă numai fl. 4.«5 cr. Pe de-asupra 
o surprindere extra gratis pentru suvenire 
la firma mea.

Comandați iute, pănă se mai află o- 
biecte, că astfelU de ocasie nu se mai ivește.

Trimiteri se efectueză. ori și la cine 
cu rambursă. Cui nu-i convine obiectele 
primesce banii îndSretti, așa că pentru cum
părătorii este eschisu ori și ce Risico.

Se pote cumpera dela unica firmă de 
ciasornice

Alfred Fischer,
660,1—6 Wien I. Adlergasse 12.

Al treilea los 
câștigă!ILoteria de clasă ungară,^ 

fiind că din losuri,

31,499 losuri ies la tragere cu câștiguri. 
feWilfea este d-otată loteria de clasa ine gară. Cel mai

Jd tiTA Acy mare câștig* îrx cas fa.'vora.’toil este â.e

UN MILI0
Tragerea Id ambele clase are loteria de clasă w. nrmătorele câștpi: 

losuriior clasa i. (jn premiu de 600,000 corone

Covore pentru po
dim din lână curată 
recomanda

Cari Paul.
Depositul se află în „Hala de 

mărfurî“ din podul bătușilor.

CARL HEI1T2 E, Colecteur principal, 1™’

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.

Câștigv rile se plă
tesc în bani gata, și 
fără nici o detragere.

1 câștig â 400000 corone 5 câștig. â 10000 cor.
1 „ n 200000 D 12 n n 8000 n
1 „ n - .100000 7? 27 7} 6000
1 „ n 80000 n 8 n n 4000 Ti
1 „ n 60000 n 110 n 2000 u
1 „ n 50000 n 213 T) n 1000 Ti

1 „ r> 40000 n 100 n r 400 Ti

J „ n 30000 n 2010 n n 200 n
3 „ n 20000 n 20000 n D 100 Ti
3 ■ „ n 15000 n 9000 n 77 80 n


