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

abonamente la care învitămu pe toji amicii și spri
jinitorii fâiei nostre.

Preiufiu abonamentului:>
Pentru Anstro-Ungaria: 
pe trei luni 8 fl. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentru România și străinătate:

pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

Abonarea se pote face mai ușoru și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Atlmînistrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei".

Coniresnln și ciiiamarea lui.
in.

BrașovQ, 6 Octomvrie v.
Vrend!! se esamineze „eventu

alele scăderi“, ce s’au ivitu dela 
inaugurarea constituționalismului 
bisericesc!!, congresul! negreșit!! 
că va trebui se începă dela capu 
adecă dela suprema autoritate e- 
secutivă bisericescă și se se sco- 
bore treptată pănă la fețele și cor- 
porațiunile cele mai inferiore ale 
bisericei; va trebui apoi să apre- 
țieze activitatea desvoltată de a- 
ceștî factori, în întru și în afară, 
pentru „perfecționarea organismu
lui bisericescu“ și pentru „conser
varea, întărirea și prosperarea bi
sericei și a scoleloru“.

Natura constituționalismului a- 
duce cu sine ca, sarcina și responsa
bilitatea pentru mersulu regulată 

aii! tuturor!! afacerilor!! bisericesc!, 
școlare și fundațiunale să se îm
partă între toți factorii activi ai 
vieței bisericesc]. De aici inse 
nici decum nu urmeză, că respon
sabilitatea celoril ce stau în frun
tea treburilor!! este mai mică. 
Precum nu e admisu a se flice 
de pildă de cătră membrii consis
toriali, că nu potă înainta în lu
crările loru pentru că îi împedecă 
seu îi ține în locu cutare inge
rință ori negligență din partea 
președintelui, tocmai așa nu pote 
flice nici acesta, că de orece nu 
elă singuru pbrtă sarcina, nu este 
numai el!! singuru responsabilă, 
și ca primus inter pares în colegiu 
președintele nu se pbte subtrage 
sub nici unu cuventu dela duce
rea în îndeplinire a decisiuniloră a- 
cestui colegiu, decă aceste decisi- 
unl au fostu luate între marginile 
prescrierilor!! canonice, statutare 
și regulamentare.

Chiemarea congresului este a- 
șaderă a cerceta cu totă scrupu- 
lusitatea și rigorositatea isvărele și 
căușele scăderiloru în biserică și 
a trage la dare de semă, fără de 
nici o deosebire, atâtu personele 
singuratice, câtu și corporațiunile 
pentru aceste scăderi și rele.

In ce privesce căușele scăde
riloru ce se arată în sînulu bise
ricei, congresulu înainte de tote 
va trebui se aibă în vedere situa- 
țiunea generală, ocupându-se mai 
înteiu de cestiunea importantă a 
autonomiei și vaflei bisericei.

Scăderile ce se resemtu de în
tregii poporulu, care se convinge 
totu mai multu pe cji ce merge, 
că autonomia bisericei este sub
minată și amenințată și că vacja 
ei se micșoreză vecțendă cu ochii, 
suntu așa de mari, încâtu în rea

litate aparu mai mulțu ca nisce 
rele, ce s’au încuibată adencă în 
organismulă bisericei, din care 
trebuiescă delăturate cu orice preță 
și câtă mai curendă prin mesuri 
energice.

Intr’adeveră, astăcji n’aucfimă 
ori încătrău ne întorcemă decâtă 
numai plângeri în contra proce- 
derei și atitudinei autoritățiloră bi
sericesc!.

Care este causa acestoră plân
geri? Au ele vr’o basă reală seu ba?

Se pretinde, că autoritățile bi
sericesc! nu’șl susțină vac|a nici 
în afară în raporturile loră cu or
ganele statului, nici înlăuntru față 
cu corporațiunile bisericesc!. Mai 
departe se susține, că autoritățile 
superiore esecutive nu'și aperă cer- 
culă de competență, nu esecută 
hotărîrile sinbdeloru și ale con- 
greseloră.

Se plângă omenii din tote păr
țile, că preoțimea începe a se în
străina de cătră fii sei sufletesc! 
și de cătră interesele bisericei, și 
că veneză mai multă numai după 
interese personale și materiale, din 
care causă în multe locuri se pune 
directă în soldulă și sub protec- 
țiunea străiniloră și se adapă de 
spiritulă nesubordinațiunei, ce li-lă 
insuflă dușmanii neamului româ- 
nescă. Au fostă cașuri destule, 
când unii preoți nenorociți s’au 
opusă chiar intereseloră celoră 
mai vitale ale poporului loră cre- 
dinciosă, din vanitate, ambițiune 
deșertă seu poftă de câștigă.

Și pre când se zărescă aceste 
aparițium triste, autoritatea su
premă bisericescă nu întreprinde 
nimică spre a esecuta hotărârea si
nodului, de a face pașii necesari 
pentru a aplana în modă favora
bilă controversa ivită între gu

vernă și archidiecesă în afacerea 
distribuirei ajutorului de stată.

Ministrulă de culte continuă a 
împărți denarii meniți pentru pre
oții lipsiți gr. or. în modulă și cu 
tactica ce-i convine, dându-i ast- 
felă pe mâna prefecțiloră și asol- 
găbireiloru și nutrindă mereu de 
susă în josă foculă de nesubordi- 
națiune în biserică.

Pe lângă acesta congresulă ac
tuală va trebui să aibă în vedere, 
că pe terenulă școlară au ajunsă 
lucrurile așa departe, încâtă în 
multe comune învățătorii confesi
onali incapabili și culpabili se răs- 
vrătescă în contra autorității șco
lare, fiindă susținuți în posturile 
.loră, cu călcarea legei și a auto
nomiei bisericei, de cătră organele 
guvernului. Pe aceștia nici co
munele, nici sinodele parochiale jși 
nici consistoriulă nu-i mai pbte 
delătura.

Este așader amenințată orga
nismulă nostru școlară de a fi 
copleșită de anarchiă și totuși nici 
ună pasă nu s’a făcută pană 
acuma pentru apărarea dreptului 
și a va4ei bisericesc!, lovite în 
față.

Și câte n’ară merita se le mai 
atingemă aici!

Astfelă este și cestiunea capi
tală a pensionării învățătoriloră. 
încă dela 1868 s’a făcută ună 
proiectă pentru înființarea unui 
fondă generală de pensiune, der 
a rămasă nerealisată. Mii de flo
rini pe totă anulă, ce se contri- 
buescă de cătră biserici pentru 
învățătorii clerici se perdu în 
saculă celă fără de fundă ală sta
tului.

Mai departe trecândă la ata- 
cerile fundaționale, congresulă va 
ave să chibzuiescă, cum stă cu 
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HIȚA DRAGA.
Schiță din vieța unui muncitorii.

Astădi ca nealtădată umbla mai lacomii după 
muncă, astădi ar fi vrută să muncescă într’una, ca să 
câștige multă, multă de totă, ca să-i ajungă pe lungă 
timpă. Cu tote acestea, nici se fi fostă vr’ună făcută 
la mijlocă, nu venia nimenea să’i dea de lucru, nu’lă 
chema nimenea și nime nu fluera după elă. Era de 
totă ne-astempărată și ună năcază neobicinuită 
îlă cuprinse, ar fi vrută să câștige și nu avea de 
unde.

Se duse la bolovanulă său și se aședâ pe elă. 
Era zăpăcită de dureri și totuși se uita în drepta și 
în stânga, da ded va aduce Dumnedeu drăguțulă ceva 
înainte.

Nu se uita la tovarășă săi, nu șe uita la pretinl, 
ci gândulă lui era îndreptată asupra vr’unui câștigă, 
și nimică nu-lă putea face să se liniștescă. Avea 
tutună, der nu’șl aprindea pipa, îi era greță de ea, 
și când îi trecea prin minte, că pote adi va fi o 
di nenorocită, și că nu va căpăta nimică, parcă’i 
fugea boia din ose și totă mai sănătosă se 
făcea.

Intr’ună târdiu se ridică de pe bolovană, plecă 
în josă și mergendă încetă, dădu;"și elăpeste ună ho
ro că.

Ună omă cumpărase ună arară de lână și’lă 
chemă să i’lu ducă pănă acasă. Era grea povară ună

arară de lână pentru truditele ose ale unui muncitoră 
de 57 de ani, era grea povară cu deosebire acjl, că 
nu mâncase nimică și era slăbită de friguri și de fer- 
bințell. Se tocmi cu cinci băncuțe, îșl deslegă funia, 
se aședă lângă arară, scose cârligulă din brâu, apucă 
saculă, și rostogolindu-lă de două-trei ori, îlă puse ’n 
piciore; aruncă apoi funia pe după elă, se lipi cu 
spatele de arară, se încrosniă, și încordându’șl tote 
puterile, și mai ajutându-șl și cu cârligulă, cu chiu 
cu vai, începu a ridica ușurelă ararulă, așa că decă 
te-ai fi uitată de departe, ți-s’ar fi părută că vecii ună 
turnă slăbită la temeliă, care stă să se dărîme... După 
casnămare, în cele din urmă se ridică din ghenunchl 
oblu în piciore.

Sudorile îi curgeau pe față, er ochii îi schinte- 
■jau de multa trudă, și cordele gâtului stau să’i 
plesnescă. Se cam clătina pe piciore și vederea îi 
era împiedecată de păinjinișulă ce i-se puse pe ochi 
din pricina bolei.

„Este betă“, dise atunci ună trecătoră, er Niță se 
uită la elă, și într’o clipă i-se despăinjinară ochii și 
oftândă din greu plecă domolă, căci povara îi apăsa 
șalele lui trudite.

Cu multă năcază ajunse lângă biserica negră, se 
apropia de lanțulă ce este lângă curtea bisericei și îșl 
propti ararulă,' ca să odihnescă. Obosită cum era ră
mase o bună bucată de vreme acolo, și fața lui pa
lidă căpetâ puțină roșeță, o roșeță însă nefirescă, o 
roșață de omă bolnavă.

De-odată ararulă începu să se mișce, se plecă 
spre biserică, căci Niță nu’lă mai putea ținea. Era par’că 
adurmită. Ararulă se prăvăli în partea bisericei, er 
Niță rămase dincoce de lanță, rămase ca spânzurată,

și cum îlă trăgea ararulă în partea sa, lanțulă îi glo- 
dea spatele așa de tare, încâtă lacrimile nu și-le putu 
opri.

Elă nu plânge'a; îi era însă năcază că l’a pără
sită puterea, se vedea slăbită și când se cugeta, că nu 
va mai fi în stare să muncescă și că va fi vai și amară 
de elă gândia, că mai bine să moră.

Trecătorii se uitau la elă, îlă înfruntau, dicen- 
du’i felă de felă de vorbe, dicendu’i că e beată, deși 
îijtr’adevără nu putea fi vorba de așa ceva. Nimenea 
nu*î da mână de ajutoră, pănă ce în urmă sosi stă- 
pânulă ararului, îi dădu mâna să se ridice, der în- 
zadară, căci Niță nu mai avea'putere.

Vădendă stăpânulă, că ararulă e prea greu pentru 
acestă moșă, căci ună hamală e moșă la versta de 
57 de ani, chema pe altă hamală mai tânără, îi făcu 
rușine bătrânului, îi aruncă 15 creițarl și’lă lăsă acolo.

Niță sermanulă rămase mâhnită. Se uita la 
arară cum îlă ducea tânărulă, se gândea la tinerețele 
lui, și la neputințele de acum; apoi strângîndu’șl în- 
cetinelă funia, o lega în formă de păpușe, o arunca 
pe după gâtă și dise în sine :

„Puteam să câștigă cinci băncuțe, der nu mă 
mai ajută puterile.... Vreu să muncescă, der ce să fac, 
decă nu vrea Dumnedeu!... Tote le avemă dela Dom- 
nulă și trebue să-i mulțămimă lui pentru orl-ce 
ne-ar da.“

După ce dise aceste cuvinte o luă încetinelă în 
susă, și mergendă într’una, cu câtă venia mai aprope 
de casă, cu atâtă ferbințelele și amețăla îlă luau 
mai multă.

Intră în curte și nu vădu pe nimeni, deși bă-
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controlulă administrațiunei averi- 
loră bisericesc! în diferitele die- 
cese, dela epitropia parochială 
până susu la cea metropolitană. 
S’a constatata și pană acuma, 
că în multe locuri s’au făcută abu- 
suri și s’au risipită fonduri. în 
sinodulu archidiecesanu din anulă 
acesta s’au esmisă comisari con
sistoriali, car! au constatată ad
ministrări rele, urmate din pro- 
tecțiune și din neobservarea strictă 
a regulamenteloră.

Sistema vechia, rea și nerațio
nală în administrațiunea averiloră 
bisericesc! și școlare esistă încă 
în multe locuri.

După ce congresulă va esa- 
mina tbte acestea, va trebui apoi 
să se ocupe și de sterpirea reului 
dela isvoră și să cerceteze, dăcă 
nu cumva totă răulă în biserică 
se trage dela modulă cum se facă 
alegerile representanțiloră în dife
ritele corporațiun! bisericesc!, ună 
capitlu însemnată cu care trebue 
să ne ocupămă în deosebi.

In fine congresulu va ave se 
judece și asupra spiritului ce dom- 
nesce și se manifesteză atâtă din 
partea feței oră hierarchice, câtă 
și din partea corporațiuniloră și 
a poporului credinciosă în bi
serică.

Preoțimea este ea pătrunsă de 
spiritulă adevărată apostolică întru 
împlinirea scopurilor religidse, mo
rale, culturale și naționale ale bi- 
sericei ?

Etă o întrebare, care trebue 
să formeze ună obiectă principală 
ală îngrijirilor ă congresului, căci 
ce ne folosesce statutulă orgaoică. 
ce formele esteriore păstrate cu 
chină cu vaiu, decă esența, spiri
tulă dătătoră de vieță lângezesce 
și decade?

Voiamu se sterșimă cu acestu 
articulă, der se ivesce necesita
tea de a mai face ună epilogă, 
căci mai avemă pe inimă unele 
dureri, ce ne tormenteză, și dato
ria nbstră publicistică ne dicteză 
să nu le retăcemă față cu repre- 
sentanții legal! și canonici ai în- 
tregei provincie metropolitane, 
car! suntă întruniți afii în Sibiiu 
pentru a aduce mângăere, încura- 
giare și ajutoră poporului credin
cioșii.

Pressa și schimbările în minis- 
teriulâ Taaffe.

„Prager Abendblatt“ scrie în
tre altele:

Speranțele deșerte ale oposițiunei 
(centraliștii și dualiștii, că ministerulă 
Taaffe ar fi espusă unei sdruncinărî, sunt 
din temeliă nimicite prin numirile cele 
nouă în cabinetă. Contele Taaffe a pri
mită unit nou semnă de încredere din 
partea coronei și așa pote și mai departe 
să satisfacă problemei sale și să nisu- 
iescă spre țelulă fee și-l’a pusă la înoe- 
pută... E vorba de a da și maiorității 
de pănă acum tăriă, spre a o feri de 
clătinări și sdruncinărl, și a strîmtora și 
a împinge înaerătă acele elemente, a 
cărora atitudine nu se pote aduce în 
corcordanță cu esistența statului. Tre
bue să ajungă la convingerea clară, că 
Austria aparține sieși și că ’șl realiseză 
pe basă conservativă tradițiunile trecu
tului său, respectându-se necondiționată 
drepturile și îndatoririle ce esistă... Era 
necesară a convinge pe oposițiă despre 
aceea, că viitorulă Austriei nu se pote 
încredința mâniloră loră. Vechiulă prin
cipiu austriacă, că dreptatea este fun- 
damentulă imperiului, va rămâne susți
nută în totă integritatea sa. In justițiă 
ca și ’n administrațiune se va esercita 
și de aci înainte deopotrivă dreptatea 
față cu tăte naționalitățile și Cu tote 
partidele.

„Mâhrische Correspondenz“ pu
blică unu articolă, cum se vede 
inspirată de cercurile guvernamen
tale din Viena:

Contele Schdnborn ca guVernatoră 
ală Moraviei;șl-a câștigată simpatiile am- 
beloră naționalități din țeră. Elă nu’șl 
ascunde principiile sale. Intrândă în mi- 
nisteriulă Taaffe șl-a luată asuprașl în
datorirea de a lucra amăsurată intențiu- 
niloră ce caracteriseză sistemulă Ta- 
afîe. , T

„Peșter Lloyd“ fiice, că con
tele Taaffe a voită să transforme 
guvernulă său într’ună guvernă 
cehică-clericală, der nu e de ad
misă, că elă ar voi se întemeeze 
unii sistemă, care ar provoca pe 
Ungaria directu se ia positiă de ope
rare, fiindu că string e cu ușa esistența 
conditiuniloru diialismului.

O spunemă acesta fără înferbântare, 
fără pasiune, departe de orl-ce amenin
țare; constatămă numai simplu o nece
sitate, care chiar contrară intențiuniloră 
bărbațiloră noștri de stată conducători 
’șlrar face cale și s’ar pune în practică 

în momentulă când în Austria s’ar adu
ce la vieță o transformare, care ignore- 
ză spiritulă raportului de dreptă publică 
și pericliteză pe lângă aceea prosperarea 
paclnică a Ungariei. Pactulă s’a înche
iată cu ună stată austriacă constituțio
nală unitară, care prin legala represen- 
tațiune a poporului pote aduce la espre- 
siune voința statului unitară, si nu cu 
teritorii de țeră și cu grupuri naționale, 
care formeză o sumă de contradicerlne- 
împăcabile ; și o altă presupunere a pac
tului a fostă, ca în Austria să nu dom- 
nescă nici mi sistemă, ale cărui efecte s’ar 
transplanta și pe teritoriulu nostru.

Departe de noi orl-ce cugetă de a 
ne amesteca în afacerile interne aus
triaco, și chiară solidaritatea intereseloră 
culturale între noi și înțre poporele li
bere ale Austriei nu ne-ară pute îndu
pleca să eșimă din reserva nostră obser- 
vatore, câtă vreme în faptă e vorba 
numai de afaceri austriaco interne. Der 
neevitabilă amă fi siliți să luămă posi- 
țiă de apărare, îndată ce condițiunile 
preliminare ale pactului de dreptă pu
blică devină fără putere, și ori ne suc
cede să respingemă esperimentulăr ori 
ne retrâgemă la acea formă de dreptă 
publică, care n’are nimică comună cu 
Austria, decâtă persona monarhului.

Acelașă cursă de idei îlă va
riază și „Pești Hirlap“, care mai 
pretinde a sci, că reacțiunease con- 
centreză și în camera magnațiloru, 
ca se’ncerce unu asaltă asupra po- 
sițiunei lui Tisza.

Numai „Budapestei’ Tagblatt“ 
e de, părere, că contele Schonborn 
trebue să se fi lăpădată de vede
rile sale anteriore, mai înainte de 
ce a intrată în ministeru.

Oesti-CLXxea, romană.
Ențusiasmulă Italieniloră pentru îm- 

păratulă germană Wilhelm îlă atribue 
pressa europenă în parte mare celoră 
petrecute în Vaticană cu ocasiunea visitei 
ce împăratulă Wilhelm a făcut’o Pa
pei.

Se pare a se adeveri, că Papa în 
convorbirea confidențială cu împăratulă 
a atinsă și cestiunea romană, der împă
ratulă s’a esprimată mai înteiu căutândă 
să ocolescă cestiunea, și apoi când Papa 
continuă a vorbi asupra acestei teme, 
împăratulă observa, că după părerea sa 
cestiunea e resolvată.

„Italie14 istorisesce decursulă con- 
vorbirei astfelă?: Papa se ’ncercâ să do- 
vedescă independența papismului spre 

binele Germaniei și ală celorlalte națiuni, 
acusâ pe ministru-președinte italiană 
Oris'pi, că desfășură o activitate revolu
ționară»

„Kolnische Volkszeitung" fiice, că 
Papa a vorbită mai multă cu contele 
Herbert Bismarck. Cătră împăratulă a ac
centuată necesitatea libertății bisericeiși 
a papismului pentru societate și a fă
cută alusiune la posițiunea sa cri
tică.

„Neue fr. Presse44 fiice, că împăra
tulă Wilhelmă, când Papa a atinsă ces
tiunea romană, a întreruptă convorbirea 
esprimându’șl dorința să’i recomande Pa
pei pe fratele său prințulă Enrică : der 
contele Bismarck, care era mai puțină le
gată de ceremoniă și etichetă decâtă îm
păratulă, a spusă curată Papei, că Ger
mania consideră cestiunea romană ca în
cheiată. Din acestă parte așaderă, pa- 
pismulă nu mai are nimică de sperată. 
Pentru politica germană, domnia lu- 
niescă a Papei a trecută și nu se mai pote 
reînvia.

Din causa acesta, catolicii din Ger
mania se pregătescă să reînoiască lupta 
cu puterea statului. Inceputulă se face 
cu mișcarea electorală în Prusia. Archi- 
episcopulu din Colonia, Filipă Cremenz, 
a adrosată o cerculară cătră alegători, 
cărora li-se recomandă să alegă numai 
astfelă de deputațl, cart suntă hotărîțl să 
asigure șcâlei caracterulă ei crești- 
nescă.

SCIBILE DILEI.
9

Duminecă în 9 (21) Octomvre di- 
rectorulă foiei nostre d-lă Dr. Aurelii 
Mureșianu îșl va serba cununia cu d-șora 
Elena I. B. Popovicl, absolventă a sco- 
lei de pictură din Viena, în biserica sf. 
Neculae din locă.

Redacțiunea esprimă Directorului 
său și Domnișorei Popovicl din sinceră 
inimă urări de fericire.

* * *
Din Teresianopolă erășl se telegra- 

fiază lui „Egyetertes44 despre ună scan- 
dală ne mai pomenită, întâmplată în 
sala consiliului municipală ală orașului. 
Din incidentulă desbaterei asupra răs
cumpărării dărei de consumă s’a iscată 
între membrii consiliului o dispută în
verșunată, în urma căreia a urmată scan- 
dalulă, care a culminată în aceea, că 
primarulă orășenescă pe o mare parte 
din representanții orășenescl i-a scosă 
cu polițiștii afară din sală, er unulă din 
membrii consiliului i-a făcută porci de 

iatulă Nicolae era acolo, se juca cu nisce pe- 
tricele.

Niță îșl desbrăcâ șpențelulu, îlu puse căpătâi, se 
trânti josă și, după’multe svârcolirî, în cele din urmă 
adormi.

Nicolae băiatulă băgase tote aceste de semă, der 
nu vorbi nimică cu tată-său. Elă rămase pe acasă și 
n’a mai eșită la jocă ca altădată.

*
Sera așa pe la 9 sosi și leica Păuna, sosiră și 

fetele ei. Păuna când intră în curte clătina din capă 
dândă să înțelegă, că adecă bărbatu-său este beată, 
se repefii în casă, îșl puse totă ce avea în mână în
tr’ună parsechiu, și eși în curte. Se duse lângă băr
batu-său furiosă, și țipă câtă îi eșia pe gură fiicândă: 
„Scolă nederule, scolă bețivule, arată-mi ce-ai câș
tigată; cu ce o să țiu eu casa, cu ce o să-mi mărită 
fetele, decă tu, ticălosule, beai totă ce capeți?

Niță se întorse încetinelă cătră nevastă-sa, căscă 
ochii la ea, clipi .de două ori din ochi, der îi era 
silă să vorbescă.

„E beată mortă44, strigă leica Păuna uitându-se 
la fetele sale.

Băiatulă celă mică, Nicolae, începu să plângă, 
elă par’că simția că i se face nedreptate bătrânului 
său tată. Nu scia cum și de ce, der destulă că’lă nă
pădi plânsulă așa de tare, că nu era chipă să se 
oprescă.

Văfiuse elă cele ce s’au întâmplată cu tată-său, 
văfiuse că adl-dimineță venise lele-sa Trina și că fii- 
sese că tată-său e bolnavă, și elă credea, și par’că 
îlă durea inima când vedea, că mamă-sa îlă ocărăsoe.

Niță, când aufii plânsetă, se ridică într’o mână,

se uită la Nicolae, der fața-i, galbenă, părea acum 
întunecată,' și glasu-i stinsă te făcea să crefil că vor- 
-besce dintr’o mare depărtare.

Chiva, fata cea mare, din cele două pe cari le 
avea acasă, se apropia de tată-său și-lă întrebă ce 
are. Ea băgă de semă, .că tată-său trebue să fiă 
bolnavă.

„Ce ai taică?44 îlă întrebă fata, și era cuprinsă 
de durere, căci ori câtă ținea ea la mamă-sa, și ort 
de câte-orî se făcuse vrajbă în casă, pe ea de astă- 
dată a cuprins'o. năcazulă, că mamă-sa e atâtă de 
furiosă.

„Ml-e rău44, grăi iîn cele din urmă Nișă și se în
torse cu fața cătră butucă ca să nu mai vafiă nimică.

Chiva se uita la mamă-sa, er Păuna, furiosă ne
vastă a lui Niță, se mai răsti cu vorbe proste la b^- 
batu-seu, îșl trase apoi fetele de mânecă și le băgă 
în casă.

„Câtă inimă rea îmi face omulă ăsta!44 începu 
Păuna, și apoi după ce îșl vărsa puțină foculă dela 
inimă, chema pe Nicolae înăuntru.

„Măi Nicolae44, întreba mamă-sa, „a fostă mai 
beată tată-tău când a venită, ca acum ?“

Nicolae începu să plângă, er mamă-sa se năcăji.
„De ce plângi prostule?14 grăi Păuna.
„Plângă că taica more, că semăna .-cu nenea 

Dumitru, și decă more, cine îmi mai dă mie creițarî, 
că d-ta nu’ml dai nicl-odată44, dise Niculae și se opri 
de plânsă.

„Adl țl-a dată vr’ună creițară ?“
„Nu ml-a dată, maică!44
„Nu! apoi uite că’țl dau44, fiise Păuna scoțândă 

ună creițară și i-lă puse în mână.

Băiatulă se uită la creițară, rîse și începu să 
vorbescă. Taica când a venită nici nu m’a văfiută, 
numai șl-a aruncată șpențălulă lângă buștenă și s’a 
trântită josă, și, trântită .a rămasă. Taica era galbină 
la obrază, der galbină ca lutulă» Eu nici nu l’așă fi 
cunoscută, decă n’ar fi fostă în hainele lui.

„E beată,“ grăi Păuna și blăstăma prin casă și 
era totă în neastempără.

Chiva, fata ei cea mare, ne mai putândă să 
rabde fiise cătră maică-sa:

„Maică, bagă de semă, că d-ta îți faci păcate, 
căci taica nu mirosă a rachiu, taica e bolnavă rău, 
să scii că nu’i glumă cu dânsulă.44

Leica Păuna se înfuria când o aufii pe fie-sa cu 
astfelă de vorbe; ei i-ar fi plăcută ca ea să aibă 
dreptate, și ca lucrurile în casă să mergă așa cum 
vrea ea. începu nervosă să se desbrace, și pe când 
cu furiă îșl descheia laibărulă, intră la ea o vecină, 
și-i spuse, că Niță bărbatu-său a căfiută lângă biserica 
negră, și că trebue să fie bolnavă, căci totă lumea îlă 
vedea câtă de rău trebue să-i fie.

„Nopte bună!44 fiise vecina, eși din casă și 
merse lângă Niță, care acum începuse a geme.

„Ce faci Niță ?u întrebă vecina.
„Ml-e greu.... mă arde ceva în peptă... mă dâre 

mijlooulă... mă doră tote osele!“ vorbi elă gemândă.
„De ce nu mergi în casă, căci tdmna nu e bine 

să dormi acolea, neînvălită, poți da în lîngore. Ce? 
ort nu te lasă leica Păuna?44

(Va urma.)
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câni atâtfl pe primarulă, câta și pe în- 
trega consiliulă orășenescă.

* * *
Precum comunică foile din Româ

nia, fostula protopopd ala Sibiiului, d. 
Simeonu Popescu, e numita profesora la 
facultatea teologică din Bucurescl.

* * *
Una lucru pre trista descopere ze- 

losula preota N. Butariu din BotescI, 
cjice „Luminătorula“, anume că în Hal- 
magiu, chiar și învățătorii români confe
sionali ara fi primita a fi membri în co- 
mitetula scolei comunale de stata.

Scie autoritatea nostră bisericescă 
școlară respectivă ceva despre acesta ?

* * *
Din Dunafbldvar, comitatula. Tolna 

(în Ungaria), se scrie, că în timpula mai 
nou siguranța publică a locuitorilora a 
devenită forte amenințată. Abstrăgendă 
dela împrejurarea, că mai pe fiă-care di 
se întâmplă feliu de feliu de tâlhării, se 
pare că în timpula din urmă cei mai 
mari hoți s’au unita la olaltă, constituindă 
o bandă deosebită, care a devenita a- 
menințătore și pentru siguranța perso
nală. In una din nopțile trecute acestă 
bandă de hoți atacă într’o pădure pe 
3 gendarml, cari treceau pe acolo. Unuia 
din gendarml a fosta împușcata, er cei
lalți doi fugiră. Toți gendarmii din păr
țile acelea se puseră în mișcare pentru 
urmărirea acestei bande de hoți.

** *
In comitatula Mitrășu-Turda s’au 

ivita .în luna lui Septemvre 9 incendiurl 
causânda o pagubă de 4177 fi., dintre 
cari numai 1098 fi. au fosta asigurați. 
Orfani se află în acesta comitată 8269. 
S’au încassata în Septemvre 2619 fl. 61 
cr. dare. militară și 73,019 fl. 20 cr. dare 
directă, rămănendă restanță 268,964 fl.

* * *
Foile ungurescl au comunicata, după 

„Ellenzek“, următorele : In Clușiu s’a îm
pușcata deunădile ajutorula de custode 
ala museului de acolo Bela Iknes. A- 
cesta ave de mai multa timpd relațiunl 
cu o damă multa numită, ceea ce-la sili 
la mari cheltuell; din causa acesta de- 
fraudâ și înstreinâ mai multe obiecte lui 
încredințate. Ca să scape de pedepsă 
s’a sinucisa. Din cercetarea făcută ime
diata resultâ, că lipsescu: una aca de 
aura (suta XV), una paharu de aura 
(care se presupune a fi fosta ala lui Mi- 
chaila Apafy), o cheiă antică de aura, 
două părechl de cercei, una inela de 
smaragda (suta X) și o bibliă împodo
bită cu rubinuri, tote în valore de 
2000—2500 fl. Precum se anunță acum, 
din Clușiu, întregă acestă istoriă nu e 
adevărată. Reuniunea museului arde
leana va intenta contra lui „Ellenzek“ 
procesa de pressă.

*
„Românulă“ află, că guvernulă ro

mână va trimite una atașata .militară pe 
lângă legațiunea română din Londra, 
fiinda însărcinata se studieze organisarea 
marinei englese.

* * *
AdI a sosita la Galați unuia din a- 

cele vase mari de răsboiu, comandate 
pentru flotila română și construite îh 
Francia.

Coipalt naționala Hsmw flin SiHii
Șidința I-a 1/13 Octomvre.

După terminarea s. liturgii și invo
carea Duchului sânta, întrunindu-se de
putății congresuall în biserica din cetate, 
la propunerea d-lui deputata V. Babeșfi, 
se esmite o comisiune de mai mulțl mem
bri, care să invite pe Escel. S. Domnul 
metropolita și pe S. L. archiereii la șe
dință. Intrânda Escel. Sa în biserică, 
asociata de ambii domni episcopl suffa- 
ganl, și ocupânda Escel. Sa locuia pre- 
sidiala, deschide ședința prin cuvântarea 
ce am publicata în numărula trecuta.

Deschidându-se ședința, presidiula 
pentru agendele biuroului designeză de 
notari interiminall pe deputății: Trifona 

Miclea, Nicolau Ivanu și Ignațiu Papp 
din clerd; er dintre mireni pe depută
ții : Leontin Simonescu, Aurela Suciu, 
George Feiera, Ștefana Velovană, Ma- 
teiu Voileană și Dr. Remus Roșea.

Presentânda președintele actele elec
torale intrate dela eparchii și lista de
putațiloră aleși, provocă pe deputății 
presențl, ca la apelula nominala să-și 
presinte credenționalele la biurou. La a- 
pelula nominala îșl presenteză creden
ționalele în personă 48 deputațl. Au 
fosta de față fără credenționale 5 depu
tațl. Prin presidiu resp. alțl deputațl 
și-au presentata credenționalele 21.

In înțelesula regulamentului afaceri- 
lora interne, se împartă actele electorale 
la trei secțiuni, având deputății din e- 
parchia Aradului a verifica pe deputății 
din archidiecesă, er deputății din archi- 
diecesă pe deputății din eparchia 
Caransebeșului , și în fine cei din 
eparchia Caransebeșului pe deputății din 
eparchia Aradului.

Cu acestea ședința se închee, anun- 
țându-se ședința proximă pe Duminecă 
la 12 ore a. m. și punându-se .la ordi
nea dilei raportele secțiuniloră.

Ședința Il-a, 2/14 Octomvre.
La ordinea dilei se pună raportele 

secțiuniloră verificătore.
Deputatul!! Dr. I. Mihu, ca raporto

rul secțiunei deputațiloră din archidiecesă, 
refereză asupra alegerilor!! din eparchia 
Caransebeșului și în numele secțiune! 
propune spre verificare alegerile urmă
toriloră deputațl:

a) din cleră : Alee. IoanovicI, Tri- 
fonă Miclea, Paulă Miulescu, Filaretă 
Musta, Dr. George PopovicI, Ioană 
PopovicI și Michailă PopovicI.

b) mireni: Dr. Emilă Babeșă, loan 
Bartolomeiu, Coriolană Brediceanu, A- 
tanasiu Cimponeriu, Ilie Curescu, Anto- 
niu Mocsonyi, Dr. Ales. Mocsonyi, Si- 
meonă Moldovană, Iuliu Novacă, Ioană 
Popoviciu, Constantină Radulescu, Le- 
ontină Simonescu, Martină Țapu, Petru 
Tisu și Ștefană Velovană; er celelalte 
acte electorale se voră 'preda comisiu-- 
nei verificătore.

Deputatulă I. Bartolomeiu, ca re- 
ferentulă secțiunei deputațiloră din e- 
parchia Caransebeșului, propune spre ve
rificare alegerile următoriloră deputațl 
din eparchia Aradului:

a) din cletă: Vasiliu Beleșă, Fetru 
Chirilescu, Georgiu Crăciunescu, Mele- 
tiu Dreghici, Constantină Gurbană, Au- 
gustină Hamzea, Vasiliu Mangra, Ignațiu 
Papp și Petru Suciu.

b) mireni: Vincențiu Babeșă, Ioană 
Beleșiu, Ioană P. Deseană, George Drin- 
gău, Paulă Fâșie, George Feieră, Dr. 
Iosifă Gali, Eugenă Mocsonyi, Davidă 
Nicoră, Ioană Papp, Dr. George Popa, 
Dionisiu Poienară, Paulă Rotariu, Eme- 
rică M. Stănescu, Aurelă Suciu și Nico- 
lae Zigre; er celelalte acte electorali di
ficultate se yoră preda comisiunei verî- 
ficătore.

Deputatulă P. Rotariu, ca referen- 
tulă secțiunei deputațiloră dia eparchia 
Aradului, raportândă asupra alegeriloru 
din archidiecesă, propune spre verificare 
alegerile următoriloră deputațl:

a) din cleră: Zaharia Boiu, Simeon 
Monda, Ioană Papiu, Avramă Pâcurariu, 
Ioană Petrică, Nicolae Popea, și Dr. 
Ilarionă Pușcariu.

b) mireni: Dr. Daniilă P. Barciană, 
Ambrosiu Bârsană, Iosifă Ștefană, Ellă 
Măcelariu, Rubină Patița, Ioană cav. 
de Pușcariu, Petru Truța și Mateiu Voi
leană ; er celelalte acte se voră trans
pune comisiunei verificătore.

Constatându-se, că peste, totă suntă 
verificați 62 deputațl, congresulă se de- 
chiară Capace a aduce concluse valide.

Pentru consultare asupra constitui
re! în modă definitivă a biuroului și co
misiunei verificătore, se suspinde ședința 
pe 5 minute, — er după deschiderea șe
dinței, se proclamă de notari: X. Ivană, 
Dr. I. Mihu și Dr. R. Roșea din archi
diecesă; I. Papp, P. Fâșie și G. Feieră 

din eparchia Aradului; T. Miclea, I. 
Roșu și P. Drăgălină din eparchia Ca
ransebeșului. De notară generală se 
designează Dr. R. Roșea.

In comisiunea verificătore totă prin 
aclamațiune se alegă: G. Crăciunescu, 
Ioană cav. de Pușcariu și I. Barto
lomeiu.

Uneltiri majliiare confia Șerbilor!
„Pești Naplo“ în Nr. 282 dela 

12 Octomvre n. publică o scri- 
sore ce i s’a trimișii din comita- 
tulii Baciu și în care se vorbesce 
despre atitudinea Sârbiloră.

Poporală sârbescă, elice scrisorea., 
nu e de locă atâtă de liniștită cum ar 
pute sâ apară din raportele fișpaniloră 
adresate guvernului. Comercianțiloră mari 
și mici, învețătoriloră, toți fără es- 
cepțiune ultra naționaliști, și influinței 
acestora asupra poporului e a se ascrie, 
că idea de stată maghiară între Sârbi 
stă totă acolo, unde a stată acum 20 de 
ani, și totă acolo va sta câtă vreme a- 
supra scoleloră Sârbiloră nu se va eser- 
cita o mai mare supraveghiare și învă
țătorii nu se voru aduce într’ună ra
portă încâtva dependentă. Dela păs
torii superiori bisericescl, cari asupra 
clerului inferioră aru ave celă puțină 
în privința disciplinară o influință de
cisivă, „Pești Naplo“ cere o direcțiune 
patriotică; învățătorii poporali dease- 
menea să fiă aduși în privința discipli
nară sub o mai mare influință a sta
tului.

Sârbii se împartă în următorele par
tide politice: în aderenții „Zastaveiu, 
cari viseză despre o alipire la Serbia 
mare; conducătorulă loră este Jaso To- 
mici. Partida foiei „Branik“, constătă- 
tore din elementele mai inteligente sub 
conducerea D-rului Polit, Vucetici și 
Mihailă DimitrievicI, voesce să aibă Ser
bia aci acasă și nisuesce cu oportunitate 
icl-colo ca să estindă drepturile de na
ționalitate. Amândouă partidele au co
mună, că aru voi să smulgă din mânjle 
preoțimei superiore drepturile hierarhice. 
A treia partidă, a Sârbiloră moderați, 
sufere de răulă, că constă numai din 
conducători și nu are nici o influință a- 
supra poporului. Deși adl Sârbii nu facă 
mari greutăți, ar fi totuși cu cale — 
$ice scrisorea. lui „Pești Naplo“ — să 
se ia măsuri față cu nesimțibilitatea loră 
pentru ideia de stată maghiară și față 
cu separarea loră socială. Se nu se 
credă, că tăcerea Sârbiloră însemneză o 
apropiare de Maghiari; a conta pe spri- 
jinulă loră în momente fatale este o de
șertă amăgire.

Cine nu vede de aci, după celă- 
comescil șoviniștii? Și-apoi s’a- 
propiă și procesulu intentată lui 
TomicI, redactorulu „Zastavei“, 
sub pretextă c’ă agitată contra 
națiunei maghiare; cum n’ar agita 
și ar unelti șoviniștii contra Ser- 
biloră?

CONVOCARE.
Reuniunea învețătoriloră rom. gr. or. 

din districtulu XI Făgărașă îșl va ține 
adunarea sa generală districtuală în di- 
lele 23, 24 și 25 Octomvre a. c. st. v. 
în opidulă Făgărașă. La acesta suntă 
invitați toți membrii, precum și toți bine
voitorii acestei corporațiuni.

Programulă obiecteloră de desbătută 
e următorulă :
Ședința I, Duminecă 23/X a. m.

1. Asistarea 'in corpore Ia servițiulă 
divină. 2. Deschiderea ședinței prin pre
sidiu. 3. Apelulă nominală.
Ședințaa Il-a, Duminecă 23/X p. m.

4. Alegerea comisiuniloră revădătore 
și de scontrare. 5. Raportulă presidială 
despre activitatea desvoltată în decursulă 
anului administrativă 1887/8. 6. Rapor
tulă cassarului și ală bibliotecarului.

Ședința a IlI-a, Luni 24/X a. m.
7. Tema impusă de Măr. Consistoriu 

Archidiecesană: „Observatu-sa dela in
troducerea Normativului școlară vre-o 
disposițiune a lui, la a cărei esecutare 

întâmpinămă greutăți, cari nu se potă 
delătura, și anumită cari suntă disposi- 
țiunile de natura acesta? In casulă a- 
cesta ce modificări aru fi să se facă la 
o eventuală revisiune a acestui Norma- 
tivă“ ? de membrulă I. Capătă.

Ședința a IV-a, Luni 24/X p. m.
8. Constituirea reuniunei pe ună 

nou periodă de trei ani, conformă sta- 
tuteloră.

Ședința a V, Marți 25/X a. m.
9. Ernatulă stupiloră în coșnițe 

avitice, de membrulă Nicol. T. Popă.
Ședința a VI, Marți 25/Xp. m.

10. Eventuale propuneri. 11. în
chiderea.

Făgărașă, din ședința comitetului 
centrală ținută la 5 Augustă 1888 v.

Vincențiu Grama, Nicolau Ludu, 
președintele reuniunei, secret I. al reuniunei.

Sditl TELEGRAFICE.
Budapesta, 18 Octomvre. Ac|l 

s’a presentatu camerei proiectulu 
de bugetu pe anulu viitorii. Pro- 
iectuba încheia cu uml deficitu cam 
de peste ș&pte milione. Cele mai 
mari cheltuell în plus suntă pre
liminate în bugetulii ministerului 
de honvecți, în urma înființărei 
noueloru cadre ale companiiloră.

Ioanu. G-ott,
primară ală Brașovului în pensiune, cavaleră 
ală ordinului Francisc Iosifă, membru ală pres- 
eiteriului evangelică-luterană, proprietară de 
tipografiă, fostă presidentă ală camerei comer
ciale și industriale, presidentă ală societății in
dustriale din locă, epitropă ală comunității bi

sericescl de confes. augsb.,
astădl la 4y2 ore dimineța, după 

o lungă suferință, în ală 78-lea ană ală 
etății sale, șl-a terminată vieța sa plină 
de activitate.

înmormântarea scumpului decedată 
va fi Vineri în 19 Octomvre st. n. după 
prândă la 4 ore, din locuința sa „Târgulă 
flosului nr. 25“ în cimiteriulă evangelică 
din locă.

Brașovu, 17 Octomvre 1888.
Adencii întristata familiă.

Cairsulu pieței Brașovu
din 16 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . „ 9.35 9.40
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 n 9.64
Dire turcescl . . . „ 10.90 n 10.95
Imperiali..................... „ 9.90 11 9.95
GalbinI..................... „ 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina1* 6u/d n 101.- M —.—

n n n ^U/o „ 98.- H 98.50
Ruble rusescl . . . „ 128— H 129—
Discontulă .... 6*/2-8»/o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 17 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................... 100.65
Renta de hârtiă 5°/a ....... 91.40
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 147,_
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . —. 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 115.70 
Bonuri rurale ungare............... 104.30
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.30
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare...........104.20
Bonuri rurale transilvane.......... 104.30
Bonuri croato-slavone....................104._______
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă........................................ 99.50
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.50 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului............................................123.25
Renta de hârtiă austriacă .... 81.75
Renta de argintă austriacă .... 82.30
Renta de aură austriacă........................ 109.90
Dosuri din 1860   140.25
Acțiunile băncei austro-ungare ... 872— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.25 
Acțiunile băncei de credită austr. . 311.50
Galbeni împărătesei .......................... 5.73
Napoleon-d'orI......................................... 9.64*/,
Mărci 100 împ. germane..................... 59.52*/,
Dondra 10 Divres sterlinge .... 121.75

SW* Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nicolae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Care este cea mai bună hărtiă pentru țigări?
importantă / ~X.
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Acestă întrebare 
forte f 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stability dej a în mo- 

i dulii celii mai ne- 
’dubiosv

Nu este reclamă 
golă, ci unu faptu 
constatatu prin au
torități scientifice 
de primuld răngii 
pe basa analisei com
parative a diferite- 
loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
în comerțâ, căh ărti a 
de țigări
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„LES DERNIERES CARTOUCHES"

W „DOROBANȚUL!?* "W 
din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisîî, 

S5 boulevard JExelmans,
cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilita acesta între altele prin|Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech

nics în ^iena, Dr. Liebermann, profesorii și conducătorii ală stabilimentului chemică de 
statfi în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesore de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produse chiar resultatule strălucite, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches'* și „Dorobanțului** sunte cu 23—74% mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutune cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semănă cu desemnule aci imprimate și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschise une deposite pentru vendare en gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
WIEN, I. Kez., Scliotteni’ing Mr. 25,

și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

193,50-44

care
Picăturile de stomachu MARIAZELLER

lucră escelentu în contra tuturora boleloru de stomachu.
Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 

pirațiunea cu mirosă greu, umflare (vânturi), rfigăelă acră, colică, ca
țără de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă provine 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomacnului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată și de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună eu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulă 
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

. Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă. 
scautzmarKe. Părțile conțin Store suntă arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se-află la fie-care sticlă.
■VeritaToile se află mai în tete farmaciile.

Avertismentu! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se ir "teză de 
multe ori. — Ca semnă, că snntu veritabile, servesce învălitorea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai susu, si afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Franz KeZZemen, farmacia la „Biserica Albă**; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekel'ms’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Oberi; farmacia Ed. Kugler la „Higiea**.

Băile Tușnadu: farmacia Alex. Ddbay. Cohal mil: farm. Ed. Me tas, farmacia i?. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gybrgy: farm. Val. Beteg, f&rmBarabds Fer. 13,52—31

Pentru ocuparea postului de ală doilea învățătorii la scola ro
mână, gr. cat. din Rebra mare, în districtulu Năsăudului, se escrie 
prin acesta unu nou concursă pănă la 28 Octomvre a. c. st. n.

Emolumentele împreunate cu acestă 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,
președinte. 173,5—2

Constantinii Suciu,
notară.

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cuponulă mandatului postalu și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

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

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

PIAȚA MARE Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai nouă mijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri,

i. primesce și efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

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

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

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


