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Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

l
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jinitorii foiei nostre.
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Administrațiiinea „Gazetei Transilvaniei".

Coniresnln și cliilinarea Ini.
n.

Brașovu, 4 Octomvrie v.
Când a vorbita de resultatele 

sistemei create acum douecțec! de 
ani pentru conducerea și adminis
trarea afacerilor!! bisericesc!, șco
lare și fundaționale, Excelența Sa 
Metropolitulu a avută în vedere 
negreșită întregulă mersă ală des- 
voltăriii bisericescl și școlare. Decă 
esaminămă mai de aprope acestă 
mersă dându-ne semă, cum pretinse 
Escelența Sa, de des voltarea prac
tică și de realitate, vedemă urmă- 
torele :

In ceea ce privesce religiosita
tea, columna capitală pe care este 
răzimată biserica, trebue se măr- 
turisimă, că ea nicidecum nu s’a 
întărită în aceste doue decenii din 
urmă.

țliarele scriu despre anumite 
secte religibse, ce în contra tradi- 

țiuniloră poporului nostru s’au ivită 
între Românii de pe la Timișora.

Și cum stămă cu mergerea 6- 
meniloră la biserică?

N’avemă decâtă se cercetămă 
biscricele nbstre Dumineca și la 
sărbători, și le vomă afla în cele 
mai multe locuri mai de totă gble.

Poporulă din nenorocire a în
cepută a se reci de cătră biserică.

Care este causa?
In totă casulă acestă împreju

rare documenteză, că a trebuită 
se premergă o recelă cătră fețele 
bisericesc!.

Preotulă este și rămâne oglinda 
religiosității în mijloculă fiiloră săi 
sufletesc!. Precum e preotulă, așa 
va fi și poporulă său.

Decă prin urmare se slăbesce 
religiositatea în poporă, causa prin
cipală este decăderea influinței 
morale a preotului în parochiă, 
căci în prima liniă preotulă tre
bue să atragă pe poporă în bise
rică prin esemple, prin învățături 
răligiose și folositore, prin întrega 
sa personalitate morală.

Aparițiunea durerosă a indo
lenței, ce a începută a se arăta 
în poporă față cu cele sfinte, este 
aprope generală și de aceea men
ționarea ei cu acestă ocasiune se 
îndreptă nu numai la adresa că- 
peteniiloră bisericescl greco-o- 
rientale, ci și la a celoră greco- 
catolice.

Religiositatea odată sdrunci- 
nată, urmeză cu necesitate ca și 
moralitatea să fiă'în decădere. Con- 
gresulă ne-ară convinge despre 
starea moralității în poporă, după 
20 de an! de constituționalismă 
bisericescă, decă mai înteiu ar 
face o statistică comparativă esactă 
despre numărulă celoră ce trăiau 
în concubinată la an. 1868 și în
tre numărul celor ce trăiescă ac|i în 
acestă comuniune necanonică, a

poi decă ar asemăna numărulă 
divorțuriloră întâmplate atunci în 
timpă de trei an! cu numărulă di
vorțuriloră ce s’au făcută în cei 
trei ani din urmă, în fine decă 
tot în acestă modă ar face com- 
parațiune între delictele și cri
mele întâmplate atunci și între cele 
sevârșite acuma ș. c. 1.

Procedândă astfelă în esami- 
narea desvoltării practice pe tă- 
râmulă curată bisericescă, repre- 
sentanții bisericei ar ajunge mai 
multă ca sigură a constata ună 
deficită forte întristătoră în ceea 
ce privesce religiositatea și mora
litatea în poporă, la câre deficită 
concedemă, că au contribuită în 
mare măsură și neajunsurile și 
relele sistemului de guvernare a 
statului, care s’a introdusă deodată 
cu constituționalismulă bisericescă.

Trecândă mai departe la des- 
voltarea instrucțiunei nostre publice na
ționale, care este încredințată ins- 
pecțiunei și conducerei organeloră 
confesionale, congresulu națională- 
bisericescă, erăși numai pe basa 
dateloră statistice esacte din tdte 
diecesele provinciei metropolitane 
ne-ar pute arăta, că bre progre- 
sat’amă seu nu pe tărâmulă șco
lară în decursulu celoră douăzeci 
de ani din urmă, fiă în modă es- 
tensivă seu intensivă?

Câte școle aveau Românii gr.- 
or. din Transilvania și Ungaria 
în tote trei diecesele la anulă 
1868 și câte au ei astăcț!?

Cum erau aceste șcdle atunci 
și cum suntu astăcji în privința 
localuriloră și a mijloceloră de 
învățământu ?

Câți învățător! erau atunci și 
câți suntă acuma? Cum erau a- 
tunc! și cum suntă acum cali
ficați ?

Câți școlari cercetau la 1868 
șcdlele diferite confesionale și câți 

le cerceteză acum? Ce progresă 
au documentată atunci și ce 
acuma?

Câte din șcdlele esistente con
fesionale la 1868 s’au prefăcută 
pănă astăcți în școle comunale un
guresc! și câte școle confesionale 
s’au înființată de nou?

Ce manuale corespuncțetdre 
s’au compusă și s’au introdusă dela 
1868 în șcdlele confesionale?

In ce consistă uniformitatea 
învățământului din tdte șcdlele 
Metropoliei greco-orientale ?

Gânditu-s’au autoritățile șco
lare confesionale în acești 20 de 
ani din urmă la necesitatea în- 
troducerei unei inspecțiuni gene- 
rele școlare în întrdga provinciă 
metropolitană?

Răspunsulă la aceste întrebări 
capitale și alte multe subordinate, 
ce nu le putemă aminti aici, ne 
va da icona reală a desvoltării 
practice pe tărâmulă școlară.

In continuarea cercetării va 
ave congresulă să dea semă bise
ricei, decă pe teremulu economicii și 
financiarii s’au făcută progrese în 
acești 20 de ani or! nu și decă 
sistemele de administrațiune a fon- 
duriloră suntă raționale și corăs- 
pun4ătdre seu ba?

Cu câtă s’au înmulțită fondu
rile bisericescl și ce resultate prac
tice și folositore s’au obținută prin 
folosirea loră?

Administratu-s’au aceste fon
duri cu acurateță și consciențiosi- 
tate și împlinitu-șl-au organele su- 
praveghiătore datoria loră în tdte 
împregiurările ?

In fine congresulă națională 
bisericescă fiindă suprema autori
tate în organismulu bisericescă va 
trebui să se ocupe și cu cestiunea 
capitală a autonomiei și a rafiei bi
sericei în întru și în afară și să a- 
prețieze, încâtă organele esecutive 
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NIȚA DU AGA.
Schiță din vie'ța unui muncitorii.

Mergândă cum mergea, eșî din porta cetății și, 
cum se vădu la largulă lui, unde începe Scheiulă, în
cepu și elă să cânte ună „ffundă verde11, de parcă 
totă lumea era a lui.

După puținii timpii ajunse în Prundă. Cum a 
zărită cârciuma, plecă drepții la ea, căci îșl aduse a- 
mmte că avea de plătită o datoriă. Deschise ușa, merse 
la tarabă, puse pe ea 6 creițarl și ceru rachiu de trei.

„Șterge, decă’i scrisă? dise elă și luâ sticla să 
se așede la o masă.

„Nici n’am scrisă nicăirî“, grăi cârclmărița, der 
nu era adevărată. „Ești mușteriu sigură11, adause ea, 
der pe când Niță mergea la masă, se întorse frumu- 
șelă cârclmărița și’i șterse datoria de pe ușe, căci ușa 
era ună registru generală pentru datorii; de aceea, 
de multă ce a fostă scrisă pe ea, nu puteai gâci ce 
coldre a avută la începută.

Cârciuma era curățică. Cum întri pe ușa, care 
dă în uliță, te isbeștl de taraba curată și-ți place gro
zavă sgomotulă ce’lă facă sticlele ce se clatină, așa 
că și să nu fi intrată cu gândulă de a bea ceva, nu 
poți scăpa teafără, căci te învită parcă cineva să te 
odihnescl pe lăvițele curate ce’să aședate pe lângă 
mese. In față, după ce intri, poți ceti, decă ai învă

țată carte, inscripțiunea: „adl cu bani, mâne fără 
banl“, și mai încolo pe păretele din stânga: „apa 
nu-i bună nici în cismeu. Acestă dicală însă nu îm- 
pedeca întru nimică pe cei cu opinci ca să fiă și ei în- 
voiți cu cele scrise. Patru mese lungi de laturile o- 
dăii, pe lângă ele lavițl, er la mijlocă odaia era golă 
pentru a se pute clătina în bună voiă orî-cine ar fi 
băută ceva mai multicelă.

Niță ședea cu rachiulă dinainte, ședea la mase 
cea din fundă și se uita în drepta și în stânga și ori 
încătrău îșl arunca ochii, totă prietini și cunoscuțl 
vedea, ceea ce îi făcea o mare plăcere; cu tdte a- 
cestea nu începu să spună întâmplarea cu maimuța 
și se simțea bine unde se gândea, că numai elă sin
gură scie acestă întâmplare.

Golise sticla pe jumătate și se uita la ea, când 
iată că întră în cârciumă pretinulă său Boncă, cu 
care durmise adl pe livadea poștei.

Dragă cum îlă vădu rîse. Elă scia de ce rîde 
și așa în rîsulă său se ridica de pe laviță ca să-lă 
vadă prietinulă său și să se așede lângă elă. Așa se 
și întâmplă.

Pe când Boncă se uita la Niță, îlă tăia rîsulă.
„Și di așa cu Săcuiulă?u

„Așa dău,“ grăi Niță și aruncândă ochii în tdte 
părțile istorisi totă întâmplarea.

Toți câți se aflau acolea daseră rotă lui Niță și 
ascultau cu luare aminte și rîseră cu poftă. Acesta 
i-a făcută pe toți veseli, ba pe unii i-a costată chiar 
parale, căci în chefulă ce’lă căpătară nu se mulță-

miră cu câtă băuseră, ci se întinseră la rachiu și’șî 
ușurară pungulița.

III.
Cum va fi fostă de rândă, acll nu s’a certată cu 

nevastă-sa, lucru ce rară se întâmpla în casa loră, 
căci certa era vecinică și lumea, care trecea, scia 
loculă unde se află îndată ce audia sfadă și cu deo
sebire îndată ce aucfia gura înțîglată a Păunii. Acji 
era liniște și se părea că pentru multă vreme s’a fă
cută rânduiâlă în casa lui Niță. Era liniște, der toc
mai liniștea asta îi făcea orecum rău lui Dragă, de- 
<5rece i se părea că se află în casă streină, și că din 
greșală a întrată aci. Nu’și aducea aminte a fi fostă 
beată, căci numai astfelă ar fi putută greși numărulă 
casei și sta în mijloculă curții căclută pe gânduri și 
parcă nu-i venea să se despartă de butuculă de ste- 
jară lângă care se afla. Simția în sine o nemulțămire 
și avea parcă o temere, despre care nu’și putea da 
semă cum s’a încuibată în inima sa.

Păuna, nevastă-sa, eși din casă, și când îșl vădii 
bărbatulă, rămase uimită. I se părea schimbată, i se 
părea ostenită, i se părea urîtă și schimonosită la 
față. Nici când n’a avută vreme să se uite mai dea- 
prope la elă, și când îlă vădu astădl se cam speria.

„Ce aide gândă, omule?11 începu Păuna, domolă 
de totă, astfelă că Niță nici nu s’a uitată la ea, nu 
dor’ că n’ar fi audită că’lu strigă cineva, der îi era 
silă să răspundă. Mai apoi ridicându’șl ochii spre 
pragulă ușei, rămase uitându-se la nevastă-sa, și nu 
dicea nimică. Fața lui era gălbejită și cum era ne-
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bisericesc!, școlare și fundaționale 
și-au îndeplinita în tote direcțiu
nile în sfera lori de activitate, 
conformii prescrieriloru statutului 
organicii, misiunea de a apera și 
de-a înainta interesele de esistență 
și vac|a bisericei?

Prea Sânția Sa Metropolitulu 
a accentuatu în discursula seu de 
deschidere în deosebi, că chiăma- 
rea congresului de față este de a 
esamina scăderile, ce s’au ivita în 
cursuia celoru 20 de anî din urmă 
în vieța constituțională a bisericei.

Cum va -procede congresulu la 
acestă esaminare ? De unde va 
începe și pănă unde va merge?

Cu aceste cestiuni ne vomh 
ocupa într’unu articula finala.

Impăratulă Wilhelm, a oferită Rege
lui unii portreta fdrte frumosa ala îm
păratului Friderică, pe patula său de 
morte. S’au esecutata de cătră armată 
nisce manevre forte strălucite, în fața îm
păratului, Regelui, principelui și a prin- 
eipeselora ; apoi a urmata defilarea tru- 
pelora in numără de 28,000 omeni. Vr’o 
sută de mii de persone asistau la re
vistă. Impăratulă a fostă aclamată cu 
entusiasmă la ducere si întorcere.

Impăratulă și Regele au esprimată 
ministrului de resbelă înalta loră satis
facția pentru atitudinea trupeloră la re
vista de adl.

Impăratulă a oferită, Papei o taba
cheră mică de aură cu pietri preți- 
ose și cu portretulă împăratului pe ca- 
pacă.

£
„Riforma“ anunță că s’a confiscată 

la Ventimiglia șese kilograme de hârtii 
mici cu cuvintele analoge acelora de pe 
hârtiile aruncate la Roma Joi. Aceste 
hârtii proveneau din Marsilia și erau tri
mise la Neapole pentru a fi aruncate în 
diua sosirei împăratului.

Impăratulă Wilhelm, regele Um- 
bert și regina Margareta au fostă pri
mite în Capitolă de cătră primarulă și 
consiliulă comunală în școla consiliului 
unde s’a făcută, în presența loră, inau
gurarea unei inscripțiunl pe o placă de 
marmoră, menită se perpetueze aminti
rea visitei împăratului Wilhelm.

După concertul^ dată cu acesta o- 
casiune, curtea intră în bufete ' unde s’a 
servită o cină ușoră. Recepțiuneă a 
fostă forte strălucită. Curtea s’a retrasă 
la miedulă nopții.

*

In întrevederea ce ună redactoră al 
diarului Presse l’a avută cu regele Ser
biei, Șcesta din urmă a desaprobată a- 
titudinea d-lui Garașanin, șefă ală par
tidului progresistă, în procesulă de di- 
vorță cu regina, pentru că Garașanin a 
sciută forte bine că regina a sprijinită 
totdeuna orî-ce curentă ostilă Austriei. 
O soluțiune radicală a acestui procesă 
este necesară. Nu e vorbă numai de o 
afacere personală a regelui, ci și de o 
cestiune politică. Regele e convinsă că 
Austria este streină gândului ce i. se, a- 
tribue de a voi se anexeze Serbia. Re
gele Milană vorbi cu căldură de împă- 
ratulă Franciscă losifă care este ună a- 
mică ală Serbiei și merită pe deplină 
admirația regelui și a poporului sârbă.

„ Journalde St. Petersb.‘‘respinge 
insinuările după cari mișcarea ma- 
cedoniană ar fi resultatulu unoru 
intrigi rusesc! și cjice că Bulgarii 
sciu bine că Rusia nu mai are 
nici o agențiă în Macedonia. Or- 
ganulu rusescu. n’ar fi relevata a- 
ceste insinuări decă Fremdenblatt 
nu și le-ar fi apropiată. Elu nu 
înțelege ca ună organă seriosă se 
se facă ecoulă unoră atari svo- 
nurl..

Conflictul!! dintre Primatele Siinor și dintre 
Ministerulu wnrescn âe instrucțiune.

Cetitoriloră noștri le este cunoscută 
conflictulă ce s’a ivită între primatele 
catolică Simor și între ministerulă un- 
gurescă de culte și instrucțiune? Răpo- 
satulă ministru Trefort prelinsese/ ca a- 
testatele scolariloră institutului pedago
gică din Tyrnau, care e confesională ca
tolică, să fiă subscrise și de inspectorulă 
ungurescă de scole. Directorulă semi- 
nariului s’a opusă la acesta, și de aci 
s’a născută conflictulă.

După cum comunică acum „Pești 
Naplo'“, noulă ministru de culte'Csaky 
va răspunde în curândă la cunoscuta 
scrisore a cardinalului Simor (fee o a- 
dresase ministrului Trefort apărându’șl 
drepturile sale.) Ministrulă se va sili 
să arate că în dreptă a fostă ministerulă 
să dea instrucțiuni inspectorului așa cum 
s’a făcută. Ministrulă deduce acestă drept 
din faptulu, că în alte institute pedago
gice catolice, ' care stau sub suprave- 
ghiarea altoră archiepiscopl și episcopl, 
inspectorulă școlară subscrie testimoniile, 
fără să i se facă vr’o obiecțiune din 
partea autoritățiloră bisericesc!. Toți 
inspectorii școlari au fostă provocațl, să 
comunice observările loră în acestă pri
vință și rapdrtele loră le-âu și înaintată 

ministerului. Foia ungurescă dice, că 
partea principiară a cestiunei nu se va 
regula, precum e informată, printr’o lege 
specială, ci pe calea ordinațiunei în în
țelegere cu episcopatulă.

In acestă afacere, directorulă insti
tutului pedagogică din vorbă, losifă Re- 
geczy, se esprimă într’o foiă ultramon- 
tană astfelă: „Am așteptată pănă acll, 
ca guvernulă, care mă reclamă ca or
gană ală lui, ori Eminența Sa Primatele 
Simor, care de facto dispune de mine, 
să mă tragă la răspundere. Acesta nu 
s’a întâmplată pănă adl, ba nici măcară 
protocolulă autentică nu s’a cerută în 
acestă afacere. “

Ceda-va Primatele?

Suntă câteva săptămâni de când co- 
mitetulă de direcțiune ală „Kultur- 
egylet“-ului tipărise nisce apeluri cătră 
femeile maghiare, provocându-le' la acti
vitate în favorulă „Kulturegylet“-ului. 
Tuturoră autoritățiloră judecătorescl din 
țeră li s’au trimisă asemeni apeluri pen
tru ca să le împartă și, după cum scriu 
cătrăaite foile ungurescl din Clușiu, iote 
(???) cv. promptitudine au satisfăcută acestei 
însărcinări afară de consiliidu orășenescu 
aht Popmuliti, care nici nu s’a făcută 
membru ală Kulturegyletului. Primarulă 
acestui orașă Carolă Mergi, în numele 
consiliului orășenescu, a adresată „Kul- 
turegylet“-ului o scrisore, în care refusă 
a satisface cererei sub cuvântă, că „Kul- 
turegylet“-ulă, deși portă firma culturei 
comune, der nu urnteză înaintarea subli- 
meloru scopuri ale adevăratei' culturi co
mune. De sine se înțelege, că „patrioții“ 
s’au cătrănită grozavă din causa acestui 
răspunsă. „Ellenzek“ dice în ună arti- 
culă de fondă, că acesta nu atestă alta 
decâtă că Pojunulu, unde odinidră se 
încoronau regi ungurescl,' șl-a perdută 
totă sentimentulă față cu problemele 
culturale adevărata naționale și pe te- 
renulă serviciuriloră patriotice se mulță- 
mesce cu glorificarea Kraxelhuberiloră.

Strașnică bobârnacă a primită Kul- 
turegyletulă. Der câte-lă voră fi mai aș
teptând ă ! ** $

Camera advocațială din Alba-Iulia 
face cunoscută, că' advocatulă Ioană 
Pipoșiî, încetândă din vieță, a fostă 
ștersă din lista camerei și ca adminis- 

‘tratoră ală cancelariei sale a fostă nu
mită advocatulă Ioană Mivntenu.

D-șora Teodorini a adresată scrisd- 
;rea următore prințului Geerge Bibescu, 
președintelui Comitetului ’ națională ro

mână pentru Exposiția universală din 
Parisă:

„Principe! Adâncă mișcată de su- 
venirulă grațiosă pe care mi l’a oferită 
ieri sera comitetulă Fexposițiunei, iau 
condeiulă spre a vă aduce mulțumirile 
mele d-vostre, care ați fostă inspirato- 
rulă acestei fapte. Ca artistă, am adusă 
ieri slaba-ml ajutorință la opera atâtă de 
patriotică pe care d-v. o patronați așa 
de vrednică; ca Româncă, voiu să con- 
tribuiu și eu la dânsa. Vă rogă der, 
principe, să binevoiți a primi acești 
cinci sute de franci și tote urările mele 
pentru nobila d-v. întreprindere. Bine
voiți principe, să primiți expresiunea 
simțeminteloră.’mele cele mai distinse. — 
Elena TeodoriniA

* * *
Cu privire la omorîrea notarului din 

Libotinu ni-se comunică următdrele din 
Lăpușulă ungurescă cu data de 3 (15) 
Octomvre: „Viu a Vă face cunoscută 
o forte tristă și durerosă întâmplare de 
pre la noi. Notarulă cercuală Ioanu Fi- 
lipu din Libotinu a fostă împușcată Vi
neri (12 1. c.) șera pe la 8—9 ore de o 
mână răutăciosă. Bă deplânge soția, 3 
copii minorenl, numerosa sa familiă și 
inteligința română din cercă. Sâmbătă a 
fostă comisiunea judecătorescă la fața 
locului, s’a ținută investigarea și l’a sec
ționată. BănuițI suntă ună morară și ună 
faură totă din Libotină, unguri de na
ționalitate, cari au fostă arestați și es
cortați în Lăpușiu în închisăre. Adl se 
va înmormânta notarulă. Intrega inteli- 
gință română din jurulă Lăpușului e 
adâncă mișcată și indignată.“

** *
t Andreas Tontsch, predicatorulă bi

sericei ev. din Blumăna (Brașovă), care 
a încetată din vieță la 3 (15) Octomvre, 
a fostă fiu de țărână. Ca studentă în 
Viena și Lipsea a avută să lupte cu 
mari greutăți din causa lipsei de mij- 
loce. După terminarea studieloră servi 
ca profesoră 15 ani, distingându-se prin 
deosebită zelă /pentru diferite reforme 
salutare în învățământă. Alesă fiindă 
apoi predieatoră ală bisericei ev. din 
Blumăna, sciu și pe acestă tărâmă să’șl 
dovedescă talentele și cunoscințele sale 
prin nentreruptă activitate pentru binele 
bisericei și credincioșiloră săi. Biserica 
și școla. ev., societatea și fajnilia îșl 
perdă prin Andreas Tontsch ună băr- 
bată de mare valore. Fie’i memoria în 
veci neuitată! Familiei îi adresămă con- 
dolențele nostre!

ScHinWI îj ministerinll Taaffe.
In săptămâna trecută s’au făcută 

importante modificări în cabinetulă Ta- 

grișcană de felulă lui arăta așa de trecută, încâtă 
nu’țl da mâna să te uiți multă vreme la elă..

„Ml-e rău, nevastă, vădă eu că nu mi-e bine, și, 
într’adevăru, câtă am totă cărată în spate, de-aș fi 
fostă de fieră și încă m’așă fi hodorogită. Ml-au se
cată puterile și mijloculă nici nu’lă mai simtă“, grăi 
Niță rară și se lăsa pe butuculă de lângă elă, căci îi 
venise amețelă, și sta cu capulă răclimată de stoboră, 
er funia și cârligulă, singurile unelte ale meșteșugului 1 
său, le aruncă la pământă, întocmai cum un coman- 
dantă după o luptă înverșunată, învinsă fiindă, aruncă 
arma din mână.

Așa ședea Niță.
Nevastă-sa se tânguia, că are o casă de copii, 

că de nu va mai putea munci, de va cădea și ea la 
pată, apoi are să fiă vai și amară de ei.

Treaba e trebă și astfelă Păuna plecă și acasă 
mai rămăse numai copilulă celă mică Nicolae.

Niță sta neclintită pe butuculă de ștejară, er 
băietulă celă mică sta pe prispă, se uita la tată-șău 
și înțelegea că nu-i e bine, și că pote are să-i fiă și 
mai rău. Elă veduse în vecini ună mortă și i-se pă
rea că tată-său multă semănă cu mortulă și tocmai pen
tru că era astfelă, băiatulă n’a mersă pe uliță ca al
tădată. Era cuminte mititelulă și Jbăgase de semă 
că tată-său e neputinciosă și elă ținea multă la tată- 
său, căci pe furișă, să nu scie mamă-sa, totă îi mai 
da câte ună creitară.î

Pe când sta astfelă, trece pe lângă portă fata 
cea măritată a lui Niță, căci avea patru fete cu 
totele , dintre care una era în BucurescI; Trina,

fata cea mare, ca de obiceiu, și de astădată nu trecu 
pe lângă casa părintescă fără ca șă nu intre.

„Ce faci, taică ?“ dise Trina, care avea ună bă- 
iată ca de doi ani în brațe — era ală cincelea băiată.

Niță îșl ridica capulă, se uită la fiă-sa, la care 
ținea forte multă, ca la „ună bulgără de aurău, cum 
dicea elă decâteorl vorbea despre ea, și parcă se 
trezi din ostenela și din zăpăceala de care fusese 
cuprinsă.'

Trina se apropia de tată-său, îșl. puse băiatulă 
josă , și începu să-i pipăe capulă. Clătină din 
capă, băga mâna în buzunară, scose doi creițarl, 
îi dădu băiatului, care ședea pe prispă, ca să-i aducă 
rachiu să i-lă încălclescă. îlă îneăldi, puse în elă 
două bucățele de zachară, ce le avuse în buzunară, 
și dădu tată-său să bea.

„Bea taică, căci d-ta ești bolnavă!“
Niță luâ rachiulă, îlă sorbi dintr’o dată cu o. 

lăcomiă nespusă, căci, simția, că are să i-se facă bine, 
deorece i-lă dăduse fiă-sa cea mare, „bulgărulă lui 
de aură“.

Niculae, băiatulă celă mică a lui Niță, luâ în 
brațe pe nepoțelulă său și se jucau amândoi. Ei vor
beau unulă cu altulă și se înțelegeau parcă în /vor
bele loră, căci unulă era în vârstă numai cu patru 
ani mai mare ca celălaltă.

Niță Dragă însuflețise. Nici nu se putea altfelă. 
Lângă elă ședea iubita lui fiică, Nicolae, copilulă lui 
celă dragă, și nepoțelulă său. Elu,părea fericită și 
însănătoșată; numai fața lui'' arăta câtă îi este de. 
greu înlăuntru.

Trina se uita la tată-său, și cum îlă vedea așa 
de trecută și sarbădă, i-se umplură ochii de lacrimi. 
Mai stătu ce stătu, biata femee, îșl luâ sănătate bună, 
și cu copilulă în brațe plecâ la lucru, la lânăriă căci 
cinci copii avea, și copiii nu se țină cu o coje de 
mălaiu.

Niță se ridicâ, dădu mâna cu fiă-sa și deși i-ar 
fi plăcută să‘mai rămână, nu o opri, căci scia bietulă 
ce casă grea are, și scia câte năcasurl mai suntă pe 
capulă ei. O petrecu pănă la portă și apoi se răzimâ 
de stoboră și se uitâ după ea pănă ce o perdu din 
ochi. Se întorse la butuculă său, se puse pe elă, 
și intrâ în vorbă cu Nicolae, cu fiu-său celă de 
șese ani.

„Taică*, începu copilulă, „d-ta ești galbină, ca ne
nea Dumitru.'u

Niță înțelese ce vrea să clică băiatulă, sciea că 
nenea Dumitru murise în săptămâna trecută, și sciea 
că vrea să clică că și elă are să- moră. Elă nu răs
punse nimică la aceste vorbe, ci rămase cu ochii a- 
tintitl la băiată.

„Taică“, începu erășl băiatulă, „decă vei muri 
d-ța apoi noi ce ne facemă, căci uite băeții lui neică 
Dumitru umblă de cerșescă pe uliță?*

„Voi nu aveți să cerșiți,“ grăi Niță, se ridicâ în 
piciore și, deși era amețită de dureri, deși parcă se 
învârtea curtea cu elă, totuși îșl luâ funia și cârligulă 
și plecâ în cetate. (Va urma.)
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affe. In locuiți ministrului pentru G-a- 
liția br. Ziemialkowsky s’a numitu Za
leski, și în locuiă ministrului de justiții 
Prazak s’a numită contele Schonborn. 
Acesta modificări au surprinsă forte multă, 
mai alesă că nimenea nu s’aștepta la ele. 
Nici chiar foile oficiose nu spună, ce 
motivă politică a putută îndemna ‘pe 
ministru-președinte Taaffe să’șl modifice 
cabinetulă.

In Brunn comentezi ast-felă schim
bările făcute: ministrulă Taafîe vre să’șl 
întărescă cabinetulă cu elemente, care 
înclină spre clericali în cestiunea șco- 
leloră.

In Lemberg se vorbesce, că posiția 
lui Ziemialkowsky era sdruncinati încă 
de multă, fiindă-că în Mai trecută s’a es- 
primată cătri o deputațiune de mari 
proprietari într’ună sensă, din care se 
vedea, că elă nu e învoită cu proiectulă 
de lege asupra dării pe spirtă, pe când 
în consiliulă de miniștri a aprobată pro
iectulă fără reservă , deci înlocuirea 
sa era numai o cestiune de timpă.

Asupra numirii contelui Schonborn, 
deputății poloni se esprimă cu reservă. 
Numirea lui Zaleski ca ministru pentru 
G-aliția și apropiata chemare a contelui 
Casimir Badeni ca gurvernatoră în lo- 
culă lui Zaleski se judecă în cercurile 
polone ca favorabilă. „Dziennik Polski“, 
care a comentată aceste schimbări, a 
fostă confiscată.

„Neue freie Presse“ se simte dure- 
rosă surprinsă de acestă schimbare. E 
nedumerită de crescerea partideloră na
ționale. Schonborn, di e foia vienesă, e 
ună programă, nu numai o persona. Elă 
e care a (fisă, că dreptulă istorică pu
blică ală coronei Boemiei trebue apărată 
și Boemiei să i-se asigure posițiunea ce 
i-se cuvine; elă a disă, că statulă tre- 
bue să se alieze cu biserica, și acesteia 
să i-se recunoscă dreptulă de a ave in- 
fluința necesară asupra școlei; elă o spune 
pe față, că corona Boemiei trebue să îm- 
podobăscă capulă monarchului, că recu- 
noscerea dreptului publică ală Cehiloră 
trebue să formeze o nouă legătură între 
regată și între celelalte țări ale monar
chies Schonborn nu recunosce dualis- 
mulă, a numită pactulă financiară cu 
Ungaria o societas leonina, organisația 
esistentă a puterei armate austriaco a nu- 
mrt’o o tovărășiă vechiului soldată au
striacă cu pretorianii lui Kossuth. „N. 
fr. Presse“ se teme, că Rieger și Lich
tenstein voră ave succesulă dorită.

Dualiștii suntă toți forte amărîțl de 
schimbările făcute și se temă seriosă de 
schimbări și mai grave în viitoră.

Reorpisara tavetai.
Precum anunță „Katonai Lapok“, în 

curendă se va reorganisa armata honve- 
d;1oră astfelă:

Serviciulă activă va fi de doi ani 
pentru fiă-care honvedă, der după îm
prejurări concediare se va pute face și 
mai curendă. La batalionele de infan- 
teriă, dintre care trei pănă ’n patru voră 
forma ună regimentă, se voră înființa 
patru companii de cadre. Adl compani- 
ele suntă numai pe hârtiă, și fiă-care ba- 
talionă are numai o companiă de ins
truire, care în timpă de răsboiu se des- 
ființeză. Acestă companiă de instruire 
va forma statulă pentru unulă din ca
drele de companiă ce au să se înființeze, 
pe când celelalte trei cadre, cam de ace
eași forță, voră trebui să se formeze de 
aci înainte. Fiă-care cadru va număra 
doi pănă ’n trei oficerl, sporindu-se prin 
acesta numărulă oficeriloră în numără 
însemnată. Sporirea cavaleriei cu 20 
escadrăne aduce cu sine o altă sporire a 
statului oficeriloră. Pentru acoperirea 
lipsei oficeriloră se vorbesce, că se va 
trece ună mare numără de oficerl din 
armata comună în armata honvediloru; 
der numita foiă desminte acestă scrie 
și crede, că se voră transfera la honvedl 
cădeți din armata comună, precum se 
ntemplă și adl, er lipsa de oficerl se va 

acoperi, pote învitându-se oficerl conce- 
diațl ori reserviștl d’a întră în serviciu 
activă la honvedl. Prin acestă reorga- 
nisare se va ameliora și avansamentulă 
oficeriloră inferiori de honvecfi, der a- 
cestă avansare nu se va pute face ime
diată cu deplină intensitate, de-drece din 
considerațiunl de economiă companiile 
nu voră fi comandate deocamdată de 
căpitani, ci în cea mai mare parte de 
oficerl subalterni, și e probabilă, că la în
cepută companiile voră ave în stată nu
mai câte ună singură oficeră activă. In 
privința cheltuieliloră, „Katonai Lapok“ 
dice, că acestea voră împovăra bugetulă 
ordinară cu 1,800.000 fi. pănă la 2 mi- 
lione pe ană.

Istoriculu maghiarisărei în comitatul^ 
Bekes.
(Fine).

In urma acestoră ultraiste în
cordări de maghiarisare, etă unde 
au ajunsă acum Ungurii din acelă 
comitatU după 56 de ani de neo- 
menescă străduință:

Resultatulă tendințelor^ de ma
ghiarisare îlu arată inspectorul^ 
protopopescu Zsilinszky Mihâly, 
care espunendu programulu bise- 
ricescu politică ală personalului 
oficioșii din protopopiată, 4i°e în
tre altele:

. . . Cestiunea naționalitățiloră nici
odată n’ar trebui să se ivescă pe tere- 
nulă bisericescă; nici după doctrina e- 
vangeliului, nici după a reformațiunei nu 
este iertată a danascere la turburărl în
tre credincioși din causa deosebirei de 
limbă, de-drece limba rămâne tot-deuna 
numai ună mijlocă pentru esprimarea 
cugetărei și simțirei, seu — ca să gră- 
escă în limba bisericescă — pentru res- 
lățirea împărăției lui Dumnedeu. Și cu 
tote acestea la noi pururea se află ces
tiune de naționalitate; naturală că nu 
în înțelesulă său curată obiectivă, ci de 
regulă în legătură cu patriotismulă, ba 
chiar față ’n față cu acesta, ca și cum 
vestirea cuvântului în deosebitele limbi 
n’ar încăpe cu patriotismulă ungurescă.... 
Abia se află adunare bisericescă, în care 
să nu se ivescă cestiunea limbei . . . . 
etc....'

, Numitulti inspectorii protopo- 
pescă condamnă procederea de astăfli 
a Unguriloru, căci s’a convinsu, 
precum se vede, că presiunile nu 
ajutoră nimicul. „Noi facemu ca 
și copiii“ — cfice ©Iu, — cari în 
naivitatea loru inconsciă de sine 
aprindu casa părintiloru loru, pentru 
ca se se potă desfăta Ta flăcările ei11... 
Vorbindu despre profesorii aca
demiei teologice din Pojunu, cari 
au eliminată din institutu câțiva 
tineri sub cuventu, că ară fi fostă 
panslaviști, susu cfisulă inspectorii 
se esprimă astfelă:

„Ce amă câștigată, seu la ce resul- 
tată amă ajunsă prin acesta? S’a eli
berată țera seu societatea de acești ti
neri timbrați ca periculoși? Nu, ei voră 
rămâne aici în patriă... Seu doră nl-a 
succesă a-i convinge despre ‘ mărimea 
culpei loră? Nu, prin declarațiunl pu
blice respingă ei acusele ce se ridică 
contra loră; descriu amănunțită de
curgerea „inchisițiunei" în foi străine, 
ca pe nisce martiri îi primescă cu sim
patia chiar și aceia, cari pănă acum nu 
i-au cunoscută. Nu credă că sentința ar,1 
fi avută de scopă' să aibă acestă resul- 
tată ; cu tote acestea l’a avută. Ba a 
avută mai mare resultață, anume prin 
aceea, că toți acei tineri împreună cu 
toți consângenii loră voră fi dușmani 
de morte ai Maghiariloră și ai școlei 
superiore din Pojună. Și acesta, 
așa este, domnii mei! Acesta este, d-nii 
mei, politica urei și a prigonirei. Pre 
când noi și din Muscali ar trebui să 
facemă Unguri, seu celă puțină să fa- 
cemă amici ai Maghiariloră, decă amă fi 
politici conscii de noi...“

Aceste principii politice-biseri- 
cesci domnesc în protopopiatulă ev. 
aid Bekeș-ului după 56 de anî de 
tristă esperiență a încercărilorti 
de maghiarisare, la care i-a dusă 
punerea în esecutare a programului 
de lucru stabilită de partida un
gurescă la anulă 1832.

Dr. Jeszenszky, care constată 
adeveruld aserțiuniloru de mai 
susu, constată tot-odată și aceea, 
că în privința maghiarisărei co- 
mitatulă Bekes stă astăcțî mai 
reu si de cum a stătu înainte de 
asta cu o sută de ani, că pansla- 
vismulu ia dimensiuni totu în a- 
ceeașl proporțiă, în care se estinde 
și maghiarisarea credincioșiloră 
romano-catolicl, că proprietari cu 
stare bună și industriași, cari sciu 
vorbi bine unguresce, aboneză 
(fiare panslaviste în sute de esem- 
plare. Mai departe constată dr. 
Jeszenszky, că pe când poporulu 
slovacă ținetoră de biserica ro- 
mano-catolică e învoită ca se as
culte rugăciunile în limba maghiară, 
pe atunci Slovacii de confesiunea 
evangelică din Csaba suntă în 
stare se insceneze conflicte bise
ricesc! într’o comună ca Csorva- 
șulă, care este de origine curată 
maghiară, și suntă departe de a 
asculta cuventulu lui Dumnezeu 
vestindu-li-se în aceeași limbă ca 
și consoțiloră loră de credință ma
ghiari, și pe când Maghiarii din Csor- 
vas nu vor se cedeze biserica lor pen
tru a se face în ea rugăciuni slo
vace, pe atunci protopopiatulă e- 
vang. din Bekes vine și în pu
terea oficiului seu face concesiuni 
pe sema elementului străină etc.

Cu ună cuventă, Jeszenszky 
constată pe deplină, că politica 
de maghiarisare în comitatulă 
Bekes nu numai că nu a făcută 
nici ună pasă înainte, ci a dată 
binișoră înderetă, a produsă o 
luptă pentru esistența națională, 
ale căreia urmări se pară a fi în 
adeveră amenințătbre pentru Ma
ghiari.

Și lucru de mirare ! Jeszenszky 
nu vede, că acestea suntă urmă
rile firesci, mai vîrtosă ale reac- 
țiunei provocate prin măsurile de 
maghiarisare radicale și de totă 
neumane, luate la anulă 1832, ci 
crede, că deșteptarea consciinței 
naționale în Slovacii din comita
tulă Bekes este provenită din 
lipsa de energiă a acelora, cărora 
le este încredințată, cârma și con
ducerea poporului. Cere der se se 
re'ntbrcă erăși la „nobilele și uma
nele tradițiunl dela anii 30 și 40.“

Literatură.
A eșitîî de sub tipării volumulu I. 

din Istoria Româniloru din Dacia Traiană 
de A. D. Xenopolu, profesorii la Univer
sitatea din Iași (unii voi. de 630 de pag. 
măr. în 8° cu 4 părți.) Volumulii acesta 
expune în modu critică și pe bază do- 
cumentală istoria formalității naționali
tății românesc! din timpurile cele mai 
vechi pănă la întrunirea principatelor^. 
Este împărțită în 4 capitoll: I Dacia anti- 
romană, II Dacia sub Romani, III Nă
vălirea barbariloră perioda I. Românii 
în munți. IV. Perioda II. începuturi de 
stată. Mai bine de o miiă de note cu
prinde bogatulă materială istorică din 
care espunerea a fostă culesă!

Cartea acesta a neamului românesc 
ar trebui să se găsescă în tote mânile. 

Volumurile viitore vor apăre în intervale 
de 6 luni și voră cuprinde materiile ur- 
mătore: VolumulălI.: Dela descălecare 
pănă la Mihai Viteazulă. Volumulă III.: 
Dela Mihai Viteazulă pănă la Matei Ba- 
sarabă și Vasil’e Lupulă. Volumulu IV. : 
Dela Matei Rasarabă și Vasile Lupulă 
pănă la FanarioțI. Volumulă V.: Epoca 
Fanarioțiloră. Volumulă VI.: Istoria con- 
timpurană dela 1821 — 1862 și indicele.

O largă parte este consacrată isto
riei Româniloru din cetatea Carpațiloră.

Prețulu unui volumii este de 10 lei. 
(5 fl.)

Pentru acestă preță cumpărătorii 
voră primi volumulă francată și reco
mandată la domiciliulă loră. A se adresa 
la autorii în Iași.

OvLxi-uiniă.
D-nulă George Blaga și D-șora Ana 

Mangra îșl voră celebra la 22 Oct. st. n. 
cununia în biserica gr. or. din comuna 
S. Saldabagiu.

SOIRI TELEGRAFICE.
Neapole, 17 Octomvre. Mo- 

narchii au sosită la 2 6re d. a. 
primiți fiindă cu entusiasmă estra- 
or dinarii.

Berlinu, 17 Octomvre. „Kreuz- 
zeitung“ ia cu hotărîre partea 
lui Schonborn, ia în bătaie de 
jocu pe liberalii germani austriac! 
și declară, că Cehii suntă ună reu 
mai micu.

Bruxella, 17 Octomvre. Se de- 
semneză ca apropiată suprimarea 
mai multorii foi alsațo-lotarin- 
gice ce aparu în limba fran- 
cesă.

Darmstadt, 17 Octomvre. Prin- 
cesa moștenitore de Anhalt a pri- 
mitu soirea despre mortea frate
lui ei, landgrafulă de Hessen, care 
pe drumii cătră Batavia s’a ne
norocită căcțendu peste bordulă 
corăbiei.

NECROLOGY,
.Andreas Tonsch., 

predicatoră orășenescă la biserica evan
gelică din Blumăna și a spitalului, a în
cetată din vieță la 15 Octomvre n. după 
îndelungate suferințe, în verstă de 46 
ani. Despre acestă durerosă perdere în
tristata familiă încunosciințeză pe amici, 
rudenii și cunoscuțl. înmormântarea s’a 
făcută adl în 18 Octomvre n. în cimi- 
teriulă ev. ală bisericei din Blumăna.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Rectificare. Străcurându-se o erore 
din neatențiune cu ocasiunea publicărei 
raportului despre sărbătorile iubilare în 
Năsăudă, la partea: sera de convenire vine 
a se întregi și in sala noului edificiu gim- 
nasială unde «au fostă de față Uustrită- 
țile loră etc.

Cursulse pieței HHrașovu
din 16 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintii românescă 
Napoleon-d’orI . . ‘ 
Lire turcescl . . 
Imperiali .... 
GalbinI .... 
Scris, fonc. „Albina116IJ/0 

îl 11 11
Ruble rusesc! . . . 
Discontulă ....

îl 9.35 r 9.40
n 9.62 n 9.64
n 10.90 H 10.95
H 9.90 n 9.95
n 5.70 îi 5-74
» 101.— n —.—
n 98.— îi 98.50
n 128.— îî 129.—
6V2--8% pe anti.

Cursnlu Ia bursa de Viena
din 16 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 40/n................................... 100.55
Renta de hâftiă 5°/0.....................................91.35
Imprumutulă căiloră ferate ungare t. 147.60 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . ; 97.80
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilorii terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 114:80
Bonuri rurale ungare.......................... • 104.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.30
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare......................... 104.40
Bonuri rurale transilvane ..... 104.30
Bonuri croato-slavone......................... 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă...............................................99.25
Imprumutulă cu premială ungurescă 130.60 
Losurile pentru regulareă Tisei și Se-

■ ghedinului............................................. 123.25
Renta de hârtiă austriacă .... 81.70
Renta de argintă austriacă .... 82.25
Renta de aură austriacă.........................109.90
LosurI din 1860   140.25
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 872.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 303 80
Acțiunile băncei de credită austr. . 311.—
Galbeni împărătesei .......................... 5.77
Napoleon-d’orI........................................ 9.62'/,
Mărci 100 împ. germane.................... 59 42'/,
Londra 10 Livres sterlings .... 121.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.



Ctîi Kohler
Institute pentru îngroparea morțiloru „PIETATEA" în Brașovu, 

Strada Căldărariloru Nr. 549 
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recomandă onoratului publici! din orașii și dela țâră unu deposits bogății și bine asortatii de coșciuge 
de metalii din fabricele cele dintâiu și cele mai renumite; mai departe tote feliurile de cosciuge 
de lemniî, cu deosebire imitațiuni de metaliî de fasonii nou, producțiune proprie, cununi pentru 
morminte, funde, panclici, îmbrăcăminte de morți, perine, ciarciafuri, fachiuri, papuci și tote cele
lalte obiecte necesare pentru înmormântări de tote feliurile și cu prețurile cele mai moderate. — 
Totodată primesce în cașuri de morte totă îngrijirea înmormântărei, precum e carii de gală seu 
carii negru, ciocli, eventualii decorațiunea odăiloru și a porțiloru și le socotesce cu prețurile cele 
mai moderate. Primesce mai departe transporturi de morți în tdte direcțiunile și se află gata tote 
obiectele necesare pentru scopulu acesta. In fine ori-ce comandă privitore la înmormântări se primesce 

și se efectueză coulantîi și prompt. 170)3_2

1888.Nr. 220 GAZETA TRANSILVANIEI.

Avisu d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiuneî să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

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

Totodată facemu cunoscută tuturoru D-loru abonați, că mai 
avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administratiune în casu de trebuință.

Administrat „Gaz. Trans.“

concura
Pentru ocuparea postului de ală doilea învețătoră la scăla ro

mână gr. cat. din Rebra mare, în districtulu Năseudului, se escrie 
prin acesta ună nou concursă pănă la 28 Octomvre a. c. st. n.

Emolumentele împreunate cu acesta postă suntă: salară anuală 
de 200 fi. v. a.

Suplicele, instruite cu documentele recerute prin lege, suntă a 
se adresa la senatulă scolastică confesională gr. cat. românescă în 
Rebra-mare (p. u. Naszod).

Rebra-mare, 13 Octomvrie 1888.
Din ședința senatului școlară gr. cat.

Onisimu Rotariu, Constantină Suciu,
președinte. 173,5—1 notarii.
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Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totă felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintu 
și colori, tabele, etichete de totu feliulii și esecutat elegantu.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
mandațîuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore*

Dispunându de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulu celu mai 
esactii și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămîi a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


