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JSTon accnamentu

„GAZETĂ TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

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

Preiulu abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 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 ușorii și 
mai repede prin mandate poștale.

Domnii, cari se voră abona din nou, 
sS binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a arăta și posta ultimă.

Aiminisîrațiiinea „Gazetei Transilvaniei1'.

Coopiilă și ciriămarea lui.
(Articulii finalu).

Brașovu, 7 Octomvrie v.
Este învederată, că congresul! 

naționalu-bisericescu, în a căruia 
competință cade a duce și conduce 
trebile bisericesc! administrative, 
economice, școlare și fundațio- 
nale, trebue să procedă în activita
tea sa pe temeiul! unor! principii 
tari și neresturnabile.

Aceste principii ni-le indică și 
discursul! de deșchidere al! Esce- 
Jenției Sale Metropolitului, rostit! 
la 1 Octomvre a. c., în care se 
accentuez! cu deosebire „conser
varea, întărirea și prosperarea bi- 
sericei“ și se reclamă „combina
rea măsurilor! ulteridre pentru 
perfecționarea organismului bise
ricesc!/1 •

Este vorba prin urmare de in
teresele de viață ale bisericei și 
acestea nu se pot! conserva, a- 
păra și promova decât! numai și 
numai cultivând! religiositatea, 

moralitatea și virtutea națională 
în sînul! preoțimei și a poporului 
credincios!.

Căci înzadar! va lua hotărîr! 
congresul!, decă nu va fi cine să 
le înțelegă, se se pătrunejă de ele 
și se le esecute cu sfințeniă și cu 
consciențiositate.

N’ajunge ca archiereii noștri se 
dea unora seu altora câte unu fru
mos! brâu roșu spre a. face din- 
tr’enșii apostoli adeverațl și luptă
tori desinteresați pentru binele 
obștesc!. Dinpotrivă esperiența 
dureros! din trecut! ne învață, că 
cei ce au alergat! după brene roșii 
de multe-ori au fostă pătrunși și 
conduși de t6te mai curând!, de
cât! de zelul! apostolică pentru 
înaintarea bisericei și pentru lumi
narea poporului credinciosă.

Nu-i destulă se se ia în pri
mire de cătră autoritățile superi- 
ore câte unu raportă frumosă scrisă 
despre mersulă afaceriloră biseri
cesc! și școlare în cutare seu cutare 
comună, pentru ca se fiă sigure, 
că se face progresă și că scopul! 
sublim! alu bisericei este atinsă.

Nu suntă de ajunsă formele 
gole spre a ajunge scopuri așa de 
mar! și dumne4eescl, ci numai spi- 
ritulă este, care dă formeloră viâță, 
numai elă pote să înțelegă, să pă- 
trun4ă și se creeze, și acestu spi- 
rită este spiritulă apostolică, spi- 
ritulă înțelegerei, ală înțelepciunii 
și ală temerei de Dumne4©u, e 
spiritulă ce legă inimă cu inimă 
și le însuflețesce pentru fapte bune 
și mărețe, este spiritulă de jertfire 
pentru totă ce e nobilă, folositor! 
și frumos!, este spiritul! modestiei 
și alu lăpădării de sine, pentru ca 
să se p6t! ajunge marea țîntă, este 
c’ună cuvântă spiritulă conservării 
și ală progresului națională, care 
a încăl4itu în tote timpurile sufle
tele mărețe ale apostolilor! bise
ricei române.

Căci 4i°e s£ evangeliă: „Așa 
se lumineze faptele vostre înaintea 
omeniloră, ca ve4endu-le să laude 
pe Tatăl! celu cerescu.“

Acesta se referă în specială la 
propagatorii cuvântului lui Dum- 
ne4eu. Faptele loru să aibă unu 
motor! sfântă și acesta nu pdte 
fi altulă, decât! spiritul! de care 
amu vorbită.

Representanții bisericei au sfânta 
chiămare de a veghia, ca de lumina 
ochilor! loru, ca să nu sufere nici 
cea mai mică scădere în biserică 
acestu spirit! adevărată apostolică.

De voru cumpăni ei însă fap
tele preoților! noștri și de voru 
esamina motivele, cari le-au dată 
nascere, la ce resultatu va ajunge 
în forte multe cașuri și ce iednă 
va dobândi congresul! despre cele 
ce se petrecu în sînulu bisericei?

In locu de t spiritul! înțelege
rei, alu dragostei frățesc! și alu 
temerei de Dumne4eu, va găsi 
spiritul! vrajbei, alu urei și alu 
fărădelegilor!; în locu de spiri
tul! modestiei și alu lăpădării de 
sine, va întâmpina spiritul! aro
ganței și alu îndărătniciei, alu e- 
goismului și alu vanității perso
nale ; în locu de spiritul! de jert
fire va afla forte de multeori spi
ritul! mârșavă alu mamonei, alu 
simoniei și alu corupțiunei.

Și care este isvorulă primor
dială, de unde răsară tote aceste 
rele în biserică, cari dărăpănă re
ligiositatea, moralitatea și mora
vurile bune ale poporului?

Ilu vomă numi cu puține cu
vinte: acestu isvoru veninos! și 
destructor! suntu abusurile și corup- 
țiunile la alegeri. ri

Este așa în firea constituțiuni- 
loru, ca tote să se încep! dela 
alegeri și cu alegerile.

In cursul! celor! două4ec! de 
ani, de când esistă organisațiunea 
constituțională a bisericei române 

gr. or., amu făcută .trista espe- 
riență, că alegerile în biserică și 
luptele electorale, ce se încingă 
cu ocasiunea loru, s’au apropiată 
totu mai multă de nivelul!, pe 
care se află alegerile politice ale 
constituționalismului ungurescă. 
Totu mai multă amu trebuită să 
vedemă, că și în biserică se punu 
în practică la alegerile de tâte 
categoriile prea de multe or! ace
leași mijloce, car! ni-au amărîtu 
4ilele și ne-au otrăvită poporul! 
pe tărâmul! politică.

Vedem! și în biserică lupte 
înverșunate și partide pasionate 
nu numai la alegerile de deputațl, 
ci și când e vorba să se între
gesc! o parochiă, unu protopo
piat! vacantă și chiar și la ale
gerile de învățători.

Cum se potrivesce cu scopul! 
sublimă și dumne4eescu alu bise
ricei deslănțuirea pasiunilor! ce
lor! mai dejositâre la alegeri? 
Este ore biserica chiămată se for
meze arena pentru luptele de par
tidă, de ure și de vrășmășii ne
curmate, și nu este din contră chiă- 
marea ei de a propaga pacea și 
iubirea, adevărul! și dreptatea?

Noi credemu, că în privința a- 
cesta nimenea nu va sta la îndo- 
ielă, cu atât! mai puțină repre- 
sentanții bisericei, cari trebue să 
cundscă tote relele ce se ivescu cu 
ocasiunea alegerilor!.

Nu amu înregristratu numai 
odată în colânele acestei foi ca
șuri când s’a constatată, că la a- 
legere de preot! etc. în comune 
rurale au învinsă seducțiunile, pro
misiunile, c’unu cuvântă corupțiu- 
nea cu băuturi spiritudse și cu mi
tuiri de bani.

Der ce-i mai dureros!, amu 
fostă siliți se constatăm!, că nu 
s’a luatu nici o măsură energică 
spre a face imposibile în viitor! 
asemeni fărădelegi. Și trebue să
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JTIȚĂ DU AGĂ.
Schiță din vieța unui muncitorii.

„Ea elice că’să beată/ adause Niță scurtă și 
apoi tăcu, căci îi era silă să vorbescă. Vecina îi dise 
și lui „nopte bună“ și se depărta clătinând!! din capă. 
Niță nu răspunse nimică, ci se adună covrigă ca să 
mai alunge durerile.

Bietulă omă începu să sgribure de frigă.
Chiva aduse ună țolă și’lă arunca pe tată-său, 

care când simți se întorse ArășI de cătră buștenă, și, 
cum se uita zăpăcită, nu deosebi bine cine este.

„Vino în tindă taică, căci acolea stai rău/
„Nu potă,“ (fise Niță încetinelă, strînse țolulă 

pe lângă sine și tăcu, nu mai grăi nimică.
Chiva fii mișcată. Intră în casă și sta mâhnită 

în inima ei și nu dormi totă noptea, căci în mai 
multe rendurl eși afară să învălescă pe sărmanulă 
tată-său.

IV.
Era Duminecă.
Sorele răsărise, der în curtea lui Niță nu ajun

seseră radele lui dătătore de căldură, pentru că în 
vecini, în fața sorelui, era o casă mai înaltă care 
împedeca rafiele, așa că numai mai târdiu ajungeau 
în curtea bătrânului hamală.

Niță se sculă. Se simția puțină mai desmetecită 
ca erî, der totuși nu se afla pe deplină bine. Eși 
din curte, se spălă la vale, apoi încetă venindă acasă 
se șterse cu o basma ce o avea în șerpară. Merse 
în tindă, îșl scose o cămașă din ladă, îșl luă șpen- 
țălulă celă nou și ciorecl curați și încălțâ nisce papuci, 
ce’i căpătase dela ună domnă. Avea câți-va creițarl în 
șerpară; plecă la bărberă și se rase, și era acum gata, îm
brăcată cum nu fusese de multă vreme, așa încâtă 
când eși nevastă-sa din casă, sta să nu-lă cunoscă.

Niță era îmbrăcată gata și sta în mijloculă curții 
și nu scia ce are să facă. Pănă una alta îșl făcu de 
lucru prin curte, când deodată audi toca dela biserică, 
și plină de evlavie bietulă omă ridică stânga înceti
nelă cătră ceră, er cu drepta îșl făcu cruce și dise 
cu graiu: „Domne ajută’ml și fă’ml parte să esă să- 
nătosă din iernă; Domne dă-ml putere să potă munci 
și dă-le norocă feteloră și băetului/. Așa se închină 
Niță și isprăvindă închinarea plecă la biserică.

Nu fusese de multă la biserică.
f

Omenii, cari îlă întelniau pe drumă, îi grăiau 
felă de felă de vorbe. Unii diceau să nu între în bi
serică, căci va cădea o iconă pe elă, alții îi spuneau 
că nu va găsi biserica, fiindcă s’a mutată de unde 
fusese, și așa mai departe, căci gura omeniloră cine 
altulă o pote astupa decâtă pămentulă. Niță ascultă 
vorbele omeniloră, der nu le luă în semă, ci merse 
înainte, ajunse la biserică, făcu pe pragulă ei vr’o câteva 
mătănii și intră. ' Se simțea mângâiată de totă că 
pote merge la altară și că se pote închina. Dădu 

câțiva creițarl preotului și se aședă și elă acolo la o 
parte, ascultândă slujba dumnedeescă cu totă 
smerenia.

Rămase la slujbă pănă la sferșită, și câtă a stată 
în biserică, într’una s’a rugată lui Dumnefieu, ca să-’i 
dea putere. A luată nafură și s’a miruită, și astfelă 
plină de mângăere și parcă ceva mai cu tărie în sine 
a plecată acasă.

Leica Păuna a băgată de semă, că bărbatu-seu 
a fostă la biserică, și deastădată totă și-a potolită 
firea și n’a mai tăbărîtă cu gura pe elă, lucru pe care 
îlă făcea ea de obiceiu și pe care se ținea în dreptă 
a’lă face. A avută și bietulă Niță adi o di liniștită, 
și era mai veselă, deore-ce i-se părea, că a făcută o 
mare faptă cu mergerea lui la biserică, cu rugăciunea 
lui și cu liturghia ce a dat’o părintelui. Simția în 
sine o bucurie și vedea parcă cum se voră îndrepta 
lucrurile în casa lui, și cum pe viitoră tote au să 
mergă mai cu înlesnire.

Așa gândea bietulă omă și credința acesta îi 
făcea de totă bine. începu se se cugete mai cu din- 
adinsulă la ernă, căci erna era câtă colea; a îngrijită 
de lemne, câtă i-a fostă cu putință, și mergea re
gulată în cetate, de unde agonisea ceva parale.

Nu câștiga elă așa de multă, der totuși agonisia 
atâtă câtă se petecescă haina traiului, spre a putea 
purta în spate năcazurile casei.

*
Tomna a ținută cam lungă, și erna a fostă 

ușoră de totă.
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mărturisim^, că nu cundscemu 
cașuri, ca cei culpabili sS fi fostă 
pedepsit! în modu flagrantu și e- 
semplaru. Din contră scimfi cașuri, 
ca actele pentru corupțiunl la ale
geri stau de multe ori cu anii ne- 
resolvate la consistoriu, spre celă 
mai mare scandală și spre cea mai 
mare pagubă a credincioșiloru.

Totu cam așa mergă lucrurile 
și la alegerea și întregirea mul- 
torft protopopiate.

Se administrbză protopopiate 
încă și astăzi în contra regula- 
mentelorO. positive prin adminis
tratori protopopescî și t6te recla- 
mațiunile nu folosescu nimicu. Ba 
s’au întâmplată cașuri, că asemeni 
administratori sunt susținuți, deși în
tregii poporulu credincioșii îi cu- 
nosce ca dmenl imorali.

La alegerea și întregirea co- 
miteteloră parochiale reușescu ade
seori persbne, cari nu se bucură 
de renume bunii în parochiă, ci 
suntu omeni pătați. Asemenea reu
șescu bmeni imorali de multe ori 
și la alegerile de deputați!

Unde este controlulu față cu 
acești dmenl imorali ? Cum va 
pute unii colegiu, care are în sî
nulă său astfelu de omeni pătați, 
se stîrpescă relele și imoralitatea 
din parochiă, din protopopiat și din 
diecesă? Cum se va pute perfec
ționa organismulu bisericei, cum 
se va susține vac|ă și autoritatea 
bisericei cu astfelu de indivizi? 
Nu este din contră celă. mai mare 
periculu, ca poporulu se se molip- 
sescă în moravurile sale de esem- 
plulu ce i-ltt dau acești omeni?

Și apoi cum stă cu libertatea 
alegerilorii ? Când voră înceta 
presiunile, intimidările și influin- 
țările directe și indirecte ? Credă 
autoritățile nostre bisericesc! su
preme, că este bine și folositorii 
pentru perfecțiunea organismului 
bisericei, ca să se introducă ma- 
melucismulu depeterenulă politică 
și în sînulă ei?

Deputății, cari voră fi aleși pe 
sprîncenă, fi-voră în stare se aibă 
independența păreriloră și con- 
vicțiuniloră loră și să le dea es- 
presiune prin fapte? Pute-voră 
esercita ei adevăratulă controlă? 
Și decă nu, la ce trebue se ne aș- 
teptămă în ceea ce privesce des- 
voltarea și prosperarea biseri
cei ?

Der tote acestea scăderi și ne
ajunsuri nu potă produce o in- 
fluință așa de distrugetore, câtă o 

produce convingerea, ce în multe 
locuri se lățesce în pop oră, că au
toritățile bisericesc! nu păzescă 
sfințenia dreptății și a imparțiali
tății în judecățile și decisiunile 
loră.

Judecătoriile bisericesc!, scau
nele protopopescî, consistoriile din 
nenorocire încă nu și-au câștigată 
renumele de neinfluințate.

Strigă poporulă în gura mare 
și se vaită amară, că cu căușele 
matrimoniale și de divorță se facă 
adeseori abusurile cele mai mari 
și chiar speculațiuni, se amână 
cu anii, se ruineză familiile ma- 
terialicesce și moralicesce. Acestă 
rău produce unulă și mai mare: 
se propagă indirectă demorali- 
sarea și concubinatulă, c’ună cu
vântă ireligiositatea.

Judecățile în biserică, care se 
aducă de cătră persbne sfințite, 
ară trebui să fiă sfinte și basate 
numai pe dreptate în sensulă a- 
devărată ală pravilei și ală cand- 
neloră.

Congresulă e datoră să se ’n- 
grijască, ca să se reguleze odată 
competințele de tbte categoriile 
și să nu mai esiste și să nu se 
mai tolereze tocmeli.

Congresulă ar trebui să țină 
semă și de acea plângere a popo
rului, că a ajunsă acuma a nu se 
mai ceti în biserici nici pastorale 
archierescl, necum să se țină pre
tutindeni cuvântări bisericesc! co- 
răspuncțătbre spre luminarea lui 
de pe amvonă. Ar trebui să aibă 
în vedere marea daună ce se re
simte din causă că nu se facă 
în biserici visitațiuni canonice și 
inspecțiun! școlare cum se cuvine.

Școlele au lipsă de manuale 
bune, scriitorii au lipsă de încu- 
ragiare. Pănă acum însă nici ună 
bărbată de școlă nu s’a încurajat, 
din contră s’au ținută cu anii ma
nuscriptele pe la consistorii; fără 
ca să se censureze. Prea puțini 
preoți s’au distinsă pănă acuma 
prin scrierile loră. Nici emulațiune 
nu se vede. Unde suntă clericii 
universitari? Ce-au scrisă ei din 
sfera bisericescă și școlară?

Congresulă, vrândă să se per
fecționeze sistemulă constituțio
nale în biserică și să prinejă ră
dăcini adânci în poporă, trebue 
să stăruiescă ca să se introducă 
fără amânare în tote șcdlele nos- 
tre primare și secundare și în 
cursurile de catichisațiă pentru a- 
dulț! studiulă catechismului con

stituțională bisericescă. Cum va 
pute poporulă să păzescă consti
tuția și să se folosescă de ea, decă 
nu o cunbsce?

Poporul nefiind instruit în spi- 
ritulă constituției și continuându-se 
stările destrăbălate mai susă amin
tite, nu vede congresulă pericululă 
ce se nasce pentru poporă, că se 
răcesce cu totulă de constituțiă, 
și nu vede că dușmanulă bisericei 
nostre și ală autonomiei ei pân- 
desce și lucreză în ascunsă și pe 
față pentru surparea baseloră con
stituției, care îi este ună ghimpe 
în o chiu?

Eată așa credemă noi, că tre
bue să-și facă sema congresulă cu 
realitatea, cum ceru Esc. Sa Me- 
tropolitulă.

P. S. S. Metropolitulă mai a- 
dause în vorbirea sa inaugurală, 
că representanții bisericei „să-și" 
dea semă de realitate, însă liberi 
de orl-ce preocupațiune pentru 
lucruri, cari cădii afară de terenulu 
bisericescă. “

In privința acesta așteptămă, 
ca însuși capulă bisericei să pre- 
mergă cu esemplu, ferindu-se în 
viitoră și ferindă și pe episcopii 
săi sufragani de a fi trași de va
lurile politicei în direcțiuni, cari 
cadă afară de terenulă bisericescă 
și cari numai la întărirea vacfei 
bisericei nu potă contribui, pre
cum cu durere ne-amă convinsă 
în cești Țece ani din urmă.

Asemenea decă este să se com
bată „curenturile fatale“ și „por
nirile stricăci<5se“, de cari vorbesce 
capulă bisericei, totă numai dela 
inițiativa Preasfinției Sale și dela 
esemplulă ce-lă va da în viitoră 
se pote aștepta delăturarea loră 
totală, căci adevărată că suntă 
certe și vrajbe în biserică, cari 
s’au străplântată pănă în sînulă 
gremiului supremă.

Der care părinte nu pote îm
păca pe fii săi, când în mâna lui 
stă de a le mulțămi așteptările 
drepte ?

După tote aceste le adresămă 
representanțiloră clerului și ală 
poporului din provincia metropo
litană gr.-or, urările năstre de 
bine, ca munca loră să fiă bogată 
și rodităre pentru conservarea, în
tărirea și prosperarea bisericei, și 
le cjicemă:

Păziți constituția ce vir s’a în
credințată vouă, lucrați și stăruiți 
ca să aduceți poporului credinciosă 
mângâiere și ajutoră în aceste

4ile de grea cercare, în schimbulă 
sacrificiiloră sale, și atunci veți 
pute striga cu apostolulă Pavelă r 
„Luptă bună ne-amă luptată, 
curgerea amă plinită și credința 
amă păzită!“.

Catolicii primi si visits împeratalni 
Vilhelm io Vatican!

Pe când se discută forte viu scirile 
sosite din Roma despre convorbirea ce 
a avut’o împăratule Vilhelm cu Papa, 
pressa ultramontană din Germania a ți
nute o adunare în Colonia, în care d-lă 
Windthorst, conducătorul^ partidei cen
trului, a dispusă ca deocamdată să se 
păstreze tăcere asupra acestora lucruri.' 
In vorbirea ce a ținut’o Windthorst, alii 
cărei firii conducătorii pornesce dela cu
vintele: „Acum numai începe lupta!“ 
conducătorulQ centrului dise între altele :

„Ceea ce vreu să mai amintescă cu 
câteva cuvinte, este Gestiunea scoleloră. 
Acestă cestiuue am vădut’o de multă 
născendu-se, și în Landshut și Dusseldorf 
deja am atrasă atențiunea în adunările 
catoliciloră, că acestă parte a luptei cul
tului trebue încă cu deosebire tractată 
și că ea va aduce o luptă, care probabilă 
că va fi mai acută și mai durabilă decâtă 
lupta prin care amu trecută*

Despre călătoria împăratului la Roma 
dise Windthorst:

„....Episcopii noștri au spusă, ce 
credă ei că e necesară pentru interesele 
sfântului părinte, pentru independența 
sa, și că ei consideră necesară acestă 
independență... Sunt convinsă, că întâl
nirea tînărului nostru împărată cu Sfân- 
tulă părinte va ave însemnătate istorică, 
deși nu se scie încă totă imediată; mo
rile lui Dumnedeu macină încetă. Avemă 
asigurarea împăratului nostru, că elă 
protege drepturile tuturoră confesiuniloră. 
Din aceste drepturi face parte pentru noi 
și independenta supremului păstoru ală bi
sericei nostre*.

Gând Windthorst a vorbită acestea, 
încă n’avea date autentice despre cele 
oetrecute în Vaticană.

Deodată cu vorbirea conducătorului 
centrului a venită la ivelă și cerculara 
electorală a Arhiepiscopului din Colonia, 
despre care am vorbită. Dela 1874, 
când lupta cultului era în flore, n’au 
mai apărută astfelă de cerculare din 
partea episcopiloră prusienl. Se pare 
deci, că cerculara acăsta va câștiga în
semnătate politică-bisericescă în lupta 
ce începe, de aceea reproduoemă părțile 
principale din cuprinsulă ei:

„Influința, ce deputății esercită a- 
supra desvoltării ordinei publice a sta
tului, este forte mare și însemnată nu 

Nu-i vorbă, bogătanii, cari nu s’au putută sănia 
și cari n’au putută să’șl petrecă la ghiață, diceau că 
erna a fostă plicticosă, diceau că astfelă de ernl se 
nu le mai dea Dumnezeu, er lui Niță Dragă îi părea 
bine, că a trecută peste mare năcaz și că acum, când în- 
colțescă 6ricelele de erbă, se află încă în vieță și că 
pote căpăta câte ceva de lucru.

Era o primăvară frumosă.
Costa Prundului ici-colea era verde, er prin unele 

locuri rămăsese totu veștedă. Și cum este și petrișă 
pe acea Costă, ți-se părea că vecjl ună covoră țăsută 
cu totu felulă de fire colorate. Sumedenie de băețl 
alergau în drepta și în stânga ca furnicile într’unu 
mușuroiu stricată și neastempărațl unii ' fugiau cu 
smeele loră pe cari le înălțaseră, alții se jucau în 
nasturi^ capre și în chipuri, așa încâtă vedeai cum 
vieța primăverei intrase în fiecare băiată.

Niță Dragă nu s’a putută opri de a nu merge 
și elă odată pe Costă.

Incetu-încetă se urca sărmanulă ca și cum cine 
scie ce procopselă l’ar fi așteptată acolo. Așa e 
omulă năcăjită, când primăvara dă vieță naturei 
se simte cutropită de ună doră de a se depărta 
din casă.

îi și era urîtă casa, căci în ierna aoesta mai bine 
de șese săptămâni a zăcută și acum fugea ca copiii 
se iesă și elă la verdeță.

Fusese greu bolnavă.
Câtă a fostă bolnavă, leica Păuna nu l’a sufe

rită în casă la ea, îlă năcăjea într’una, că nu câștigă,

că ea ’lă îngrijesceca pe ună puiu de curcă, că decă 
nu va munci se va desbăra de lucru și alte multe de 
alde-astea îi arunca în obrază leica Păuna slăbănogi- 
tului ei bărbată. Când a vădută bietulă, că prea se 
îngroșe ocările, s’a dusă la fie-sa cea măritată care, 
deși avea o casă de copii,' îlă ținu Ia ea patru săptămâni 
întregi cu de tote, îlă; îngriji ca o adevărată fică, 
îșl trăgea dela gură și ’i da lui, fără să vre-o
vorbă rea pentru tăte câte suferise.

Suferise biata femee, căci săracă era,' der nu se 
gândia la sărăcia ei, ci din contră muncea din greu 
ca să facă ca tote să fiă bune.

După-ce se ridicase din pată, Niță Dragă începu 
să mergă la lucru, și sera când se întorcea, venea totu 
acasă la fiă-sa, și totă ei îi da ce câștigase.

A fostă odată, a fostă a doua oră, pănă a prinsă 
de veste leica Păuna.

„Și-adecă cum Trino*,  grăi Păuna înfuriată într’o 
bună dimineță, „și adecă cum se muncescă Niță pen
tru voi! Asta ar fi bună“, îșl .gătâ vorba și se uita 
cruntă la fiă-sa

Trina băga mâna în buzunară, scose șese băncuțe, 
câtă îi dase tată-său, i-le întinse mume-si și-i dise:

„Ține, maică, atâtă a adusu taica în trei dile.“
Leica Păuna luâ banii, se înveseli la față ca o 

fibre după ploie, și ’șl chema bărbatulă să viă se dor- 
mă acasă, că nu se potrivesce ca se cad,ă pe ușile 
străiniloră, căci are trei fete nemăritate.

Niță vru să vorbescă ceva, der tăcu. După ce 
a stată puțină locului, începu să misce din umeri și grăi :

„Gândeam să mai rămână o sera la Trina, der 
așa, nu sciu ce să dică.... la ea parcă e casa mai în- 
căpătore.“

„Lasă Niță, să n’ai grije, haida numai acasă, că 
s’oră face tote bune.“

Niță asculta de nevastă, dădu mâna cu fiă-sa și 
plecă. 1

După ce făcu vr’o câți-va pași, îșl întorse capulă 
și se uita cu jale și parcă îlă strîngea cineva de 
inimă așa de greu îi venea să mergă acasă. îșl aduse 
aminte de Niculae și de Chiva, și astfelă într’ună târ- 
diu plecă înainte lângă nevastă-sa!

„Tu Păuno“, grăi Niță, „n’ar fi bine să ne mu- 
tămă și să stămă cu toții, cu Trina cu totă, într’o 
casă?“

Așa întrebă Dragă și în acestă întrebare era 
pusă totă dragostea ce o avea elă pentru fiă-sa cea 
mare.

„Lasă Niță“, grăi Păuna, „nu se cuvine ; fetele 
decă se mărită nu mai suntă ale nostre, ele au băr
bații loru, au copii și năcasurile loră. Mergemă noi 
acasă și ne vedemă de treburi.14

Trina, când rămase singură, oftă odată din greu 
și mulțămi lui Dumne4eu, că s’a făcută tată-său sănă- 
tosă. „De nu s’ar bolnăvi erășl“ îi trecu prin minte 
și lacrimi se iviră în ochii ei. (Va urma.)
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numai pentru statii, ci și pentru biserică. 
De aceea, iubiți arhidiecesanl, faceți con- 
sciențiosfl. usă de dreptulă vostru elec
toralii. Alegeți bărbați, cari au simții 
și zelti pentru drepții și dreptate și pen
tru legea eternă a lui Dumnezeu, cari 
au pricepere pentru adevăratele trebuințe 
ale poporului, inimă pentru săraci și pă
răsiți, cari suntii gata și în stare a înlă
tura nevoile sociale, iubescă patria și 
biserica; alegeți bărbați creștini, cari re- 
cunoscă religiunea și fiica de Dumnedeu 
ca celii mai adâncii fundamentă și cea 
mai tare bastionă a statului, cari suntii 
hotărîțl să asigure caracterul^ creștină 
ală scolei și să apere drepturile date de 
Domnulii și inalienabile ale bisericei; a- 
legețl bărbați hotărîțl și de caracteră, 
cari nu suntii accesibili de considerațiunî 
false și de influințe, cari stau neclintiți 
în apărarea adevărului și a dreptului și 
cari suntii conscii de responsabilitatea 
lorii ca deputațl. Nu vă abțineți din 
cause ne’nsemnate dela alegeri, alegeți 
fără temă și fără considerația de per- 
sonă. In clerulă meu am încrederea, 
că nu numai la alegeri va lua parte, ci 
că și acolo, unde e necesară, va lucra 
cu linisce și cu luare aminte, cu cuven- 
tulă și cu esemplu ca să se alegă depu
tațl, cari se temă de Dumnedeu, onoreză 
pe regele, dau împăratului ce este ală 
împăratului, și lui Dumnedeu ce este ală 
lui Dumnedeu. “

Cestiunea Macedoniei.
„Swoboda“ din Sofia se ocupă 

din nou de cestiunea macedonenă, 
luândă de astădată posițiune contra 
presei austriace.

Pressa austriacă, dice foia bulgară 
guvernamentală, ne înveță cu amenință
rile și cu sfaturile ei, că ce dureri au 
amicii noștri, și cei din Viena să nu 
credă, că noi nu le întelegemu. Decă 
voescă să dea Turciei sfatulă și acesta 
să-lă urmeze, de a ocupa Rumelia orien
tală, poftescă, calea’i este deschisă. Noi 
ne vomă apăra; der e sigură că aceia, 
cari îi dau sfătulă, să facă acesta, voră 
fi cei dinteiu, cari voră lua armele 
contra ei.

„Șwoboda“ slătuesce pe Turcia 
să se ferescă de astfelu de sfă
tuitori și de intrige rusesci, cari 
voescă să amâne cestiunea mace
donenă numai pănă ce le va veni 
lorii la socotelă a o scormoni după 
planurile loru, la care de multă 
lucreză consilierii Sultanului, se re- 
cunoscă, că Bulgaria e celu mai 
bunu prietină ală Turciei și că’i 
sfătuesce pe Macedoneni a se feri 
de ori-ce actă de violență.

In acestă privință „Pol. Corr.“ a 
primită din Constantinopolă următorea 
scire surprind Store:

In cercurile diplomatice din capitala 
Turciei se vorbesce despre o schimbare 
a atitudinei mareloră puteri față cu Bul
garia. Agenții diplomatici din Sofia au 
se primescă în curendă instrucțiuni ca, 
fără a recunbsce formală pe principele 
Ferdinand, să s’apropiă mai multă de 
elă, să-lă visiteze, să primescă invitări 
la paiață. Acestă schimbare în atitu
dinea puteriloră ar fi pricinuită mai 
multă de împrejurarea, că Bulgaria u- 
șoră ar pute fi împinsă la ună actă im
prudentă în cestiunea macedonână. E 
întrebare, decă Germania, Rusia și 
Francia îșl voră schimba și ele atitu
dinea loră, pănă acum nesimpatică Bul
garilor ă.

Foile grecescl din Atena susțină, 
că Grecia are drepturi asupra Macedo
niei, care niciodată n’a fostă țeră bul
gară.

Unii nou conflictu franco-italian ii.
O Guvernulă ffancesă a dispusă de 
curendă, ca școlele din Tunesia să fiă 
supraveghiate de stată. Guvernulă ita
liană a ridicată obiecțiunl în contra aces
tei disp sițiuni.

„Pol. Corr.“ a primită în acestă ces- 
tiune o corespondență din Parisă, în care 
se declară ca o mare erore, decă Italia 
voesce să opună seriosă resistență și e- 
secutării acestei disposițiuni. AdI nu 
mai merge a se provoca la capitulațiunl, 
deorece referințele politice și administra
tive suntă cu totulă altfelă de cum erau 
mai ’nainte. Inspecțiunea școlară o voră 
esercita, de sine se ’nțelege, funcționari 
fiancesl, și a li-se înterdice acestora in
trarea în șcdlele italiano, ar fi nu nu
mai ună actă de nepoliteță, ci și de îm
potrivire contra suveranității teritoriale, 
sub ală căreia scută stau peste totă 
și școlele italiene și colonia. Dreptulă 
de supraveghiare asupra școleloră nu i-se 
contestă Beiului de nici o putere numai 
câtă în esercitarea lui nu trebue să se 
trecă marginile competinței și acestei 
pretențiunl să corăspunde pe deplină 
instrucțiuniloră date de ministrulă Go
blet.

Atentată mira Împăratului Welm II.
Etă ce scrie „Munchener Neueste 

Nachrichten“ în privința atentatului pro
iectata de nisce anarhiști contra împăra
tului Wilhelm II, pe care atentată de 
altmintrelea (fiarele devotate Prusieniloră 
caută pe câtă numai potă, ca să-lă as
cundă :

Cu patru dile înainte de sosirea îm
păratului la Stuttgart, se descoperi, că 
vr’o doisprezece anarchiștî din cei mai 
exaltați |au plecată din Zurich și alte 
părți ale Elveției, fără ca să li se dea 
de urmă.

Poliția din Zurich însciințâ pe po
liția din Berlină, care trimise îndată 
câțiva agențl la Stuttgart. Totă gen- 
darmeria vurtenbergesă a fostă concen
trată și a făcută gardă di și nopte dea- 
lungulă căii ferate pe unde ,trebuia să 
trecă trenulă oficială.

Pe totă percursulă stradeloră, dela 
gară și pănă la paiață, erau două rân
duri de soldați. Ofițerii erau responsa
bili de orice neorânduială s’ar fi produsă 
în secția loră.

înaintea cortegiului mergeau patru 
trăsuri cu 16 inspectori.

Cu două ore înainte de plecarea 
împăratului o seriă de depeșl alarmante 
sosiră la paiață și la direcția poliției.

Se scia, că atentatulă trebuia să se 
comită în apropiere de gara Villingen; 
poliția fiindă bine informată, a pusă 
mâna pe autorulă principală ală com
plotului, ună anume Trappmann, de ori
gine bavareză.

Timpă de nouă dile, Trapmann a 
reușită se înșele poliția, care'lă căuta in 
tote părțile.

Intr’o cutiă, poliția a descoperită 
patru bombe cu dinamită, care sămănau 
a fi nisce cărți legate. In una din a- 
ceste cutii erau 60 glonțe explosibile.

Când a fostă arestată, Trapmann a 
Zisă celoră ce erau de față:

— M’ațI prinsă pe mine, însă să 
scițl că nu scapă cânele de împărații. 
La Coma îlă așteptă alții.

Trapmann n’a făcută nici o mărtu
risire pănă acuma, cu tote că i s’au; făgă
duită 100,000 mărci, decă va da amă
nunte asupra planului tovarășiloră lui.

SOIRILE PILEI.
„Kolozsvarw s’a supărată focă pe 

noi, din causă că pe Banfly-pașa 1 am 
asigurată, că poporală română nu va 
purta pinteni unguresci pe lângă tote 
nisuințele lui de a ^naghiarisa numirile 
de locuri din comitatulă Solnocă-Do- 
bâca. „Decă Banfiy ar voi așa ceva, a- 
tuncl — Zice „Kolozsvaru — n’ar ave 
decâtă să cumpere o grămadă de pinteni 
și s’ar afla destui Români, cari i-ar primi 
fără a se face nici o presiune asupra 
loră. Desideriu Banfiy este ună ghimpe 
mare în ochii c|iareloril românesc!. A- 
cestă bărbată însă mai multă bine a 
făcută în interesulă poporului românesc,

decâtă întrega Ziaristică română. Elă 
apără fundațiunile școlare ale poporului, 
reguleză învățământulă și numai acum 
a dăruită poporului ună gimnasiu fru- 
mosă, pentru a căruia esistență lui are 
să-i mulțumescă în prima liniă. Pe lângă 
astfelă de fapte, vorba este numai o 
plevă golă, pe care o mână vântulă“.

Vomă vorbi în acestă cestiune. 
Pană atunci, o învitămă să ne spună 
foia guvernamentală, cari Români ară 
fi gata să porte pinteni unguresci?

** *

Editorii și Redactorii responsabiltt:
Dr. Aurel Mureșianu.

Causa, pentru care curtea de ca- 
sațiă ungurescă a anulată sentința a- 
dusă de curtea cu jurați din Aradă con
tra învățătorului Albu, pentru articolii 
ce i-a scrisă în „Rom. Revue“, este că 
între jurați s’a aflată unulă, care nu era 
înscrisă în listă, er punendu-se întrebă
rile, la care jurații trebuiau să răspundă, 
s’a întrebată, că acusatulă ațîțat’a con
tra constituției în locă de : „greșit’a con
tra § 72 referitoră la ațîțare contra na- 
ționalitățiloră“, cum trebuia să se pună 
întrebarea.

* * *
Academia ungurescă de drepturi în 

Raab se va desființa. Incepândă din a- 
nulă viitoră, nu se voră mai primi as
cultători, așa că în 1892 academia va 
înceta de a mai esista.

* ț- £
Marți s’a ținută la palatulă din Viena 

ună consiliu militară sub președința Ma
iestății Sale monarchului. La consiliu 
au luată parte între alții inspectorulă de 
cavaleriă archiducele Wilhelm, precum și 
archiducele Albrecht.

* * *
Guvernulă română a înființată ună 

oficiu consulară, de a doua categoriă, la 
Ostenda (Belgia.) D. de Jumme (Emilă) 
este numită șefă ală acestui oficiu, cu 
titlulă de vice-consulă.

* * *
In sinodulă episcopescă ală metro- 

poliei sârbescl din Carlovițu, ce se va 
întruni în luna viitore în acestă locă, 
se va alege și ună episcopă pentru die- 
cesa Pancrazului.

* * *
Cetimă în „Românulă*  de MercurI: 

„AZI curtea de apelă din Bucuresci tre
buie să se pronunțe în însemnatulă pro
cesă de mai multe milione dintre d-lă Gr. 
Cantacuzino cu fabricanții Freund & Na- 
schauer din Budapesta. Etă despre ce 
este vorba: In anulă 1882, d. G. Gr. 
Cantacuzino a descoperită pe una din 
moșiile sale din județulă Prahova ună 
mare numără de puțuri de păcură. D. 
Cantacuzino a adusă mai mulțl ingineri 
din streinătate. cheltuindu o sumă forte 
mare cu instalarea diferiteloră feluri de 
mașini. Nu multă după acesta, mai 
multe case din streinătate intrară în tra
tative cu d-nulă Cantacuzino, spre a le 
furnisa sume însemnate de păcură. Cea 
mai însemnată comandă de păcură o 
făcu firma Freund & Naschauer din Bu
dapesta, căreia d. Cantacuzino se o- 
bligâ a furnisa anuală câte șese mii de 
vagOne de păcură. N’a trecută multă 
timpă și puțurile secară de odată. Mai 
mulțl omeni speciali fură aduși, der tote 
aceste încercări au rămasă infructuose. 
Domnulă Cantacuzino anunță imediată 
despre acesta numita casă; acesta însă 
nemulțumită intenta ună procesă de 
daune și interese în sumă de 3 milione 
d-lui Cantacuzino. Tribunalulă negă- 
sindă întemeiată 'acestă cerere, o res
pinse. Acum după mai multe amânări, 
procesulă se află înaintea curței de apel 
din Bucuresci. “

*• * *
In Parisă s’a desvălitu în Zilele aces

tea cu mare solemnitate statua lui Sha
kespeare, dăruită de ună Englesă, er în 
Londra statua lui Gordon.

* * *
D-lă Ghica, membru în comisiunea 

dunărenă, a fostă numită ministru pleni
potențiarii ală României la Berlină, în lo
cuia d-lui Vârnavă Liteanu.

** *

f Ioan Gott. AstăZl se voră pe
trece la mormântă rămășițele pământesc^ 
ale bătrânului tipografă, proprietară și 
odinioră redactoră ală Ziarului „Kron- 
stădter Zeitung", care a fostă pentru 
Brașovă, unde a venită la anulă 1832 
din ducatulă Nassau, ună factbră de că
petenia ală progresului și ală luminării. 
Ca omă isteță și liberală, a contribuită 
nu numai la lățirea literaturei germane, 
ci și la a celei române, făcândă posibilă 
și edarea foiei nostre „Gaz. Trans.u la 
1837 în tipografia sa. Iubit și stimat de toți 
concetățenii săi fără deosebire de națio
nalitate, Ioan Gdtt a dusă o vieță fru- 
mosă și onorifică, ocupândă mai târZiu 
și postulă de oratoră și de primară ală 
orașului, și ajungândă vârsta de 78 de 
ani. Depunemă și noi tributulă nostru 
de stimă și de simpatiă pe mormântulă 
decedatului și adresămă cele mai sincere 
condolențe familiei sale multă obidate.

** * *
Estragemă din Ziarulă parisiană „Le 

Figaro “ următorele rîndurî dintr’o dare 
de semă a călătoriei ce a întreprinsă 
d. de Freycinet, ministrulă de resbelă 
ală Franciei, la Sevran Livry: D. de 
Freycinet a asistată între altele și la o 
esperiență făcută de d-lă Alexandru Ciurcu, 
fostă directoră ală „Independenței Ro- 
mâne“, cu propulsorulă său cu reacțiă, 
alimentată prin ună explosivă specială. 
Cetitorii „Figaroului“ îșl aducă aminte, 
că noulă motoră forte originală este des
tinată a fi utilisată pentru navigația a- 
eriană. Acestă experiență consistă în a 
face să circule ună vagonetă pe o cale 
ferată, prin simpla mișcare ce producă 
gazele eșindă în aeră. Acestă espe
riență a reușită într’ună modă perfectă 
și d. de Freycinet a complimentată pe 
tânărulă inventatoră. D. Ciurcu îșl pro
pune să facă în curândă nisce esperiențe 
publice la care va învita cerculă învă- 
țațiloră și presa.

SCERl TELEGRAFICE.
Budapesta, 19 Octomvre. Inex- 

poseu declară Tisza, că acela, care 
va presenta bugetulu pe 1890, va 
fi în posițiune să presinte unu bu- 
getu fără deficitu.

Potsdam, 19 Octomvre. După 
ameZi s’a pusă în presența împă
rătesei Fridericu petra fundamen
tală a mausoleului pentru Fri- 
derică.

Berlinu, 19 Octomvre. Profe
sorii Bergmann și Gerhardt au 
răspunsă la Invitarea procurorului, 
d'a înmâna acusațiune contra lui 
Mackenzie, că dorescă se se la- 
țescă câtă se pote mai multă bro
șura lui, deorece ofensele se răs
frâng u asupra lui însnșl.

Bucuresci, 19 Octomvre. In urma 
di visării partideloru oposiționale, 
pentru cele 300 de mandate ce 
suntu de ocupatu la viitărele ale
geri nouă pentru parlamentă, s’au 
pusă 2700 de candidaturi.

Cursulu la bursa de Viena
din 18 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0............................... 101.15
Renta de hârtiă5G/0.................................91.90
Imprumutulfl. căilord ferate ungare . 147.— 
Amortisarea datoriei căilord ferate de

ostii ungare (1-raa emisiune) . . 97.80
Amortisarea datoriei căilord ferate de

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

ostii ungare (8-a emisiune) . . 115.50 
Bonuri rurale ungare..............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50
Bonuri rurale Banatti-Timișft . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.40
Bonuri rurale transilvane.........104.30
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă..........................................99.50
împrumutul^. cu premiulii ungurescă 130.50 
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 871.— 
Acțiunile băncei de creditii ungar. . 307.25 
Acțiunile băncei de creditii austr. . 313.10 
Galbeni împărătesc! ....................... 5.77
Napoleon-d’orI.................................... 9.66
Mărci 100 împ. germane........................59.60
Londra 10 Livres sterlings .... 121.75 
Renta de aură, austriacă...................... 109.95
LosurI din 1860 ......... 140.—
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Turnătoria de feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII

Eu.da.pe BIROULU in ORAȘU ȘI DEPOSITULU:
VI. Waitznerring 57.

Mașini de semânatu în brazdă „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICK.
Mașini de sfimenatu care împrăștie grăunțele;

PBafigwra pafent. ^Be Sui Schisck cu 2 șî 3 fiare
Pluguri-Rayol patent, ale lui SCHLICK. 

Pluguri cu unu feru originale și
Unelte agricole, grape, fărîmători de bulgări, 

iaîefcsrl sf&ch, aafial wasSii âe sfâsll, â® poiwbă, (cucuruzul pea&m
G-arnitmi d.e treieratul cu vaporii și ciot ■vertejVL (G-opel)_

Mori pentru curățită, Mori pentru măcinată.
Părți aparținetore de tote sistemele de pluguri pentru reservă se află la depositu. 

Prețurile cele mai eftine, — Condițiunile de plată forte favorabile. '— Prețuri-Curente la cerere gratis și franco.
W OBSEBVAEE. IBg

Ne onorămti a aduce la cunoscința p. t. D-loră CliențI, că de și 'amtt mutată partea cea mai mare a birouriloru nostre ce se aflau în Buda
pesta VI., Waitzner-Boulevard No. 57, în etablisementultt fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VI., Aussere Waitznerstrasse Nru 
0696—99, totuși susținemă în interesulă. și pentru comoditatea onor, d-ni client! unii birou în orașfi, în localitatea de pănă acum, unde să află unu de-

Cu înaltă stimă
Direcția turnătoriei de feru și a fabricei de mașini a lui Sclilick, societate pe acții.

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aenssere Waitznerstrasse 1696/1699.

Q

rri positiî cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

28,18—17

a-o 1

A vist d-lora. abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și s6 arate și posta ultimă.
Totodată facemu cunoscutu tuturorîî D-loru abonați, că mai 

avemu din anii trecut! numeri pentru complectarea colecțiuniloru 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Ădministraț. „Gaz. Trans.“

Sosirea și plecare tamloro și Melon în Brașm.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta:
Trenulâ de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera. 
Trenulu mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineta..>

2. Dela Brașovii la Bucuresci:
Trenulă accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenulti mixtă Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedi.

x

TIPOGRAFIA A. MURESIÂNU,
PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, prove(Jută cu cele mai nouă mijldce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totfi felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintu 
și colori, tabele, etichete de totH feliult și esecutat eleganții.

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

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

------ --------------------------------

O

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficu este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulîi celfi mai 
esactîî și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescîî în biuroulă tipografiei, Brașovii, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămîi a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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