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HSTovi a'ocnamentTâ.„GAZETA TRANSILVANIEI."
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschișii nou 

abonamentu la care învitămd pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețuita abonamentului:
Pentru Austro-Ungaria:
po trei lunî 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, 
se binevoescă a scrie adresa lămuriți! și 
a arăta și posta ultimă.

Alministrațiuiiea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 8 Octomvrie v.
Amu vecjutu din raportulu de 

pe luna Septemvre, ce l’a cetită 
inspectorulu școlaru ungurescu alti 
comitatului Bistrița-Năseudu în 
comitetulu administrativii, că pen
tru ocuparea posturilorfi de învă
țători la șcdlele românesc! din co
munele Neposu și Rebra au concu
rată peste 50 de învățători.

Decă ne gândimu, că cu cele 
doue posturi de învățători nu s’au 
putută căpătui decâtă totă numai 
doi dintre cei peste 50 de concu
rent! și admițendu că vre-o câț!-va 
din ei voră fi avuții și când au 
concurată posturi învețătoresci p6- 
te mai rău plătite, atunci trebue 
să ne întrebămu : ce se voru face 
ceilalți concurențl, cari n’au nici 
unu postii —și aceștia voră fi de 
sigurii cei mai mulțl — fiă mă- 
caru rău și nedestulitoru plă
tită?

Scimă bine, că asemenea triste 

esperiențe se facă și cu ocasiunea 
concursuriloră pentru ocuparea pos- 
turiloru de preoți, și forte desă 
întelnimă mulțime de tineri, cari 
de ani de 4ile așteptă să le viă 
rendulă și noroculă, ca să p6tă 
ajunge preoți în vre-o comună.

Marturisimă că trebue să ne 
mâhnescă acestă lucru. Și ne mâh- 
nesce, pentru că nu numai acești 
tineri au să îndure destule sufe
rințe pănă ce se potă căpătui, 
der suferă și părinții loră, mai 
toți țărani, cari trebue să’ngri- 
jescă de ei și după atâția ani de 
școlă, și încă amesurată posițiunei 
lor sociale celei nouă, fiind candidați 
la dăscăliă ori la preoțiă, dedați cu 
traiulă din institutele pedagogice 
și din seminare, și desvățați de 
traiulă greu ală părințiloră loră.

Se vede, că poporulă nostru 
totă mai ține încă la vechia tra- 
dițiune, d’a face din copii numai 
preoți și dăscăli, ori chiar și 
„domni11, și numai la meserii nu 
se gândesce.

Negreșită că nu e vina părin
țiloră, mai alesă a celoră dela 
țeră nu, ci e vina celoră cari che
mați suntă a-le da povețe și a’i 
lumina în privința acesta. Căci ce 
părinte nu va înțelege, că nu toți 
copiii se potă face dascăli și pre
oți, decă nu voimă să avemă mai 
mulți dascăli decâtă școle și șco
lari, și mai mulți preoți decâtă 
biserici și credincioși?

Și apoi cu „domniile“ cum 
stămă? O pot spune înșiși „ domnii “ 
noștri câtă de greu o ducă, după 
ce ună sistemă de guvernare vi
tregă ne-a înlăturată de pe tbte 
terenele, rămânendă la buna chib
zuială a flăcăruia, se trăiască cum 
va sci și cum va pute, căci în slujbe 
nu mai potă întră, decă nu se 
tacă uneltele regimului ori decă 
celă puțină nu trăescă cu totulă 

retrași de nemulă loră românescă, 
ca se nu fiă dați afară din slujbe.

Ne rămână meseriile, ană te- 
renă încă totă streină pentru noi, 
căci spre nenorocirea năstră abia 
acum în'cepemă se’i batemă căile. 
Acesta e singurulă terenă, de pe 
care nimenea nu ne pote înlătura 
și care ne p6te scăpa de multe 
mizerii. Unde ară sta ac|î popo
rulă nostru în privința materială, 
decă i-ar fi dată Dumne4eu de cu 
vreme bunulă cugetă de a îmbră
țișa meseriile, ca banulă se între 
în punga lui, er nu în punga stră
inului ?

Și-apoi meseriașulă cu isvoră 
sigură de câștigă, cu bănișori la 
buzunară, independentă în tote 
trebile sale, ore putere-ar elă fi 
obiectulă bătăii de jocă ală tutu- 
roră esploatatoriloră oficioși și 
neoficioși? Cum că nu se potelu- 
crulă acesta, va fi observată parte 
mare din poporulă nostru, va fi 
observată și aceea, că altfelă vor- 
bescă organele stăpânirei cu me
seriașulă independentă, și altfelă 
cu bietulă muncitoră chinuită și 
chiar cu mulți „domni.“

De aceea părinții, mai alesă 
cei dela sate, se se gândescă se- 
riosă la sdrtea copiiloră loră.

Unde suntă mai mulți copii, 
decă vre-unulă dovedesce deose
bită talentă, se ’nvețe carte mai 
multă, der nu ca s’ajungă în 
slujbă ungurescă, ci ca s’ajungă 
„domnă“ și stăpână independentă; 
ceilalți se ’nvețe unii agricul
tura, alții meseriile, și erăși alții 
comerțulă.

Numai așa va pute poporulă 
nostru sS alunge sărăcia din casă, 
se scape de nenumerații esploa- 
tatorl și se înfrunte neajunsurile 
vitregiei stăpânirei.

D6r asupra acestei teme vomă 
reveni.

Pressa germană despre ministerul 
Taaffe.

„National-Zeitung“ se esprimă 
astfelă despre schimbările făcute 
în cabinetulă Taaffe:

Cumcă chemarea lui Schonborn în 
cabinet!! trebue să misce forte viu pe 
Germanii austriacl și pe Maghiari, se 
pote cugeta. Aceia se ternii, și nu fără 
temeiu, că cehisarea justiției se va înăspri 
în Boemia; aceștia, adecă Maghiarii, nu 
poți! privi cu indiferență înăsprirea ten- 
dințeloră federaliste în cabinetulă aus
triacă. VedI bine, că rămâne încă a se 
vedea, decă chemarea lui Schonborn e 
a se mulțămi mai multă ideilorăsale fe
deraliste ori ideiloră sale vechl-cehice. 
Progresele, ce le-au făcută în timpulă 
din urmă în Boemia Cehii tineri, lasă a 
se vede ca probabilă casulă din urmă. 
Cehii bătrâni și Cehii tineri nisuescă 
deopotrivă să restabilescă în Boemia stă
rile dinainte de lupta dela Muntele albă ; 
amândouă direcțiunile voescă ună re
gată boemă de hine-stătătoră; der cei 
dinteiu suntă gata a face încă parte din 
monarchia austriacă, pe când Cehii ti
neri, deopotrivă radicali în privința po
litică și națională, nisuescă a rupe totală 
Boemia mare de Austria, câtă și a turna 
întocmirile publice în forme radicale. Cu 
ei cabinetulă Taaffe nu pote fi în
voită, der cu direcțiunea primă da. E 
deci posibilă, că chemarea lui Schonborn 
însemneză mai curândă hotărîrea guver
nului, ca să țină’n frâu pe Cehii' tineri. 
Vecii bine, guvernulă va trebui să’șl dea 
silința a recâștiga Oehiloră bătrâni vada 
ce și-au perdut’o între poporulă cehă, 
și acesta numai în socotela Nemțiloră 
se pote întâmpla.

Der o astfelă de desvoltare a lucru- 
riloră în Cislaitania trebue să provoce 
cea mai seriăsă oposițiune a Maghiari- 
loră în Translaitania. A da Oehiloră în 
Cislaitania posițiunea ce la începută au 
avut’o Germanii, la așa ceva mai că nu 
se pote gândi seriosă cabinetulă Taaffe. 
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NIȚĂ DRAGĂ.
Schiță din viața unui muncitoră.

V.
Primăvera s’a pripită și șl-a întinsă puterea ei 

de vieță peste totă împrejurimea. Au înverdită pă
durile, s’au coperită delurile veștede cu verdeță, și 
grădinile erau albe de cereșii înfloriți.

S’a pripită primăvera și pripa nu e tocmai bună.
La ce au folosită săptămânile calde, la ce au 

folosită priveliștele frumose ce le înfățișau delurile, 
grădinile și costele, la ce erau bune aceste haine ve
sele, când vremea șl-a schimbată firea și a începută a 
rîde de tote aceste frumseți.

Natura și-a trimisă vânturile sale, șl-a trimisă 
năprasnicile ploi și înghețulă fără milă, carele în 
câteva dile a stinsă totă vieța, ce era mai înainte. 
O brumă de nopte în câteva clipe a stricată fru- 
mosele tablouri, întocmai ca cum ar fi intrată ună bă- 
iată resfățată în atelierulă unui pictoră și ar fi trasă 
cu penele înmuiate în vopsea peste cele mai frumose 
peisage, așa apărură delurile, costele, văile și grădinile 
mai în urmă. Ți-se părea, că este o curată bătaie de 
jocă a naturii asupra lucruriloră sale.

Niță ședea pe prispa casei sale și se uita în tote 
părțile, și cum vedea grădinile așa de posomorite, îlă 
cuprinse o durere. „Nu era mai frumosă se fi rămasă

cum a fostă?", își punea elă întrebarea și totă elă îșl 
răspundea îndată: „că voia lui Dumnedeu s’a înde- 
plinitău.

„Așa este în lumea astau, îșl gândi elă, „așa 
este, și nici când nu poți să te afli de totă bine, ca 
să nu simți cum sufletulu îți este cuprinsă ca și de 
o brumă, care să-ți înghețe voia bună și să te lip- 
sescă de mulțămirea ta... Căci bine că ne dă destule 
DumnecJeuU> îșl gândea elă, „der totuși par’că și noi 
suntemă o jucărie; îți vine ceva, seu decă nu-ți vine, 
te duci tu, parcă te-ar împinge cineva, și nu te mai 
oprescl pănă nu te înglodezi cu totulă în vre-ună 
năcază; firea omenescă parcă te duce pe ună povăr- 
nișă, întocmai cum merge ună cară încărcată, și nu 
te mai slăbesce pănă nu te dă de rîpă; așa a lăsată 
Dumne4eu, așa trebue să fiă; fiindcă, vedl Domne, 
tote ară fi bune, der parcă unele suntă totuși rele, 
căci decă carulă îlă poți împedeca la devale, de ce 
n’amă pute noi împedeca și firea asta blăstămată“.

După o bucată de vreme, Niță începu să se 
se plimbe prin curticică în susă și’n josă.

Deodată se opri lângă stoboră și rămase uitân- 
du-se în curtea vecinu-său la ună cerășă, ce’lă avea 
acela în mijloculă curței. Era înflorită și mii de bu
chete erau înfipte în elă, parcă cineva dintr’adinsă 
le-ar fi pusă acolo. „Ore s’a stricată!11 îșl gândi 
elă și se apleca peste stoboră, întinse mâna spre 
cerășă, der nu ajungea; scose din brâu cârligulă său 
de hamală, se întinse bine peste stoboră și cu cârli
gulă apuca o ramurică, o apropia și rupse câteva flo
ricele. Le privi cu deamăruntulă și începu să cam

dea din capă. Vru să mai rupă câte-va flori, se în
tinse iarăși peste stoboră, der stoborulă era șubredă, 
și astfelă, după o troscănitură bună, se pomeni bietulă 
Niță în curtea vecinu-său.

„Der asta ce-o mai fi?“ se întrebă pe sine și 
parcă nu’i venea să credă, că s’a putută întâmpla așa 
ceva. Se ridică frumușelă, se uita împrejură spre a 
se convinge, de l’a văzută cineva seu ba, și pănă să ss 
ridice, pănă să se sue în curtea lui, care era ceva 
mai ridicată, se adunară mulți inși ca și cum i-ar fi 
chiemată cineva la pomană.

Niță înjura singură, căci bine că stricase stoborulă, 
der stoborul era ală lui, deorece era cu stâlpii în curtea sa, 
și astfelă era pleoștită de totă. Se încercă să’lă ri
dice, der nu putea singură, căci totă era de doi stân- 
jinl de lungă.

„Da ce’i Niță, ai vrută să furi cerașe de ai stri
cată stoborulă?u se audi o gură rea dintre cefadunațl, 
cari rîdeau ca la o comediă.

Intri aceea sosi șinevastă-sa,șicum sosi șivădu stobo
rulă stricată, se cătrăni focă. îșl aruncă coșulețulă ce’lă 
purta pe mână, se desbrăcă de zăbună, și tăbărî cu 
gura pe bărbatu-său. In locă să pue mâna să ajute 
să ridice stoborulă, ea se puse cu gura pe bietulă 
omă și decă n’ar fi fostă atâta lume, mai că și-ar fi 
încleștată mânile în părulă lui Niță.

„Asta nl-a mai trebuită!“ începu Păuna și în 
cele din urmă vădândă, că lumea nu plecă din prejma 
loră, puse și ea mâna, ridică împreună cu bărbatu- 
său stoborulă, îlă mai proptiră cu câte ceva, eșiră apoi 
prin curtea vecinu-său și merseră acasă.
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Din contră, Polonii, Slovenii și Germanii 
s’ar opune deopotrivă. Desvoltarea tre- 
bue deci, decă nu va fi oprită, să ducă 
în Cislaitania la federalism^. Și acesta 
ar fi numai preludiulă sfârșitului domi- 
națiunei maghiare în Translaitania. Sub 
astfelă de împrejurări se așteptă cu în
cordare a se vedea ce posițiă ia pressa 
maghiară față cu aceste evenimente, pe 
când Maghiarii dealtmintrelea suntu de 
acordă cu clericalii feudali din celelalte 
țări ale coronei austriace și se oferă a 
lucra cu ei împreună.

Ce Țice pressa maghiară, amfi. 
vecțutu: amenință cu ruperea de 
cătră Austria.

Cestiunea limbei în armată.
Intr’ună articula despre căușele lipsei 

de oficeri la cavaleriă, foia militară „Ve
dette44 observă, că desgermanisarea pro
gresivă a provinciilor^ se simte forte 
durerosă în consecințele ei. Reacțiunile 
acestei desgermanisări voră ave ca ur
mare marl pericule, dice foia militară, er 
celă mai deaprope și mai simțitorii va 
fi a se căuta de o parte în darea porun- 
ciloră în timpii de răsboiu, de altă parte 
în înrîurirea morală asupra omeniloră 
prin puterea cuvântului. La regimente 
cu naționalitate întregă ori celii pu
țină în parte germană, stau lucrurile 
relativă mai bine, fiindcă una din greu
tățile principale se pote înfrunta; cu a- 
tâtă mai rău stă lucrulă la regimentele 
negermane, mai vârtosă la cele slave, 
române și rutene (der la cele maghiare 
nu ? Red.) Ele în cea mai mare parte 
nu mai au șarge, care să umple cerculă 
loră de activitate.

De ce nu spune „Vedette44, care ar 
fi mijlocele d’aj se înlătura acestă rău, 
după ce germanisarea regimenteloră ne
germane nu e posibilă și după-ce Un
gurii ceră maghiarisarea celoră din ju
mătatea de dincoce a monarchiei?

SCIR1LE BULEI.
Nl-se scrie dela Blașă cu data 14 

Septemvre n., că Escelența Sa Metropo- 
litulă a visitată dilele acestea tote ins
titutele de învățământă de acolo, a luată 
parte la propuneri și a esaminată tine
rimea eu viu interesă. Totă-odată nl-se 
scrie, că între studenții dela gimnasiulă 
și preparandia de acolo s’au ivită câteva 
cașuri de trachoma, din a căreia causă 
se crede, că prelegerile se voră sista pe 
câteva dile. *

Din comitatulu Făgărașului s’au es- 

tradată în luna lui Septemvre a. c. nu 
mai puțină ca 305 pașaporte, dintre cari 
100 pe câte ună ană, er 205 pe câte 15 
dile, pare-ni-se pentru România. Comi- 
tetulu comitatensă a aflată necesară a 
pune premii pentru stârpirea animaleloră 
sălbatice. Ce privesce economia: cu- 
lesulă cucuruzului a dată râde mijlocii 
în ceea ce privesce cantitatea, der bune 
în ceea ce privesce calitatea, deorece 
cucurudulă s’a coptă bine. Prețulă vite- 
loră cornute și ală porciloră s’a mai 
urcată puțină.

<t= * *
Tinerimea clericală din Caransebeșă 

s’a constituită Joi în 29 Septemvre v. 
pe anulă de gesțiune 1888/9 în următo- 
rulă chipă: Presidentă d-lă J profesoră 
Gherasimă Sârbu ; Vicepresidentă și Re- 
dactoră Ioană Murgu clerică purs. III- 
lea; Notară de corespondențe Avramă 
Corcea clerică curs. III-lea; Notară de 
ședințe Ioană PopovicI clerică curs. U- 
lea; Bibliotecară George Popa clerică 
curs. II-lea; Vicebibliotecară Ioană Iula 
clerică curs. I; Cassară Petru Ieremia 
clerică curs. U-lea. Membrii în comitetă: 
NicolaeBlajovană,Martină Ciulină, Geor
ge Neda,, clerici de curs. III-lea, Nico- 
lae ConstantinovicI, Romulă Furdui, Au- 
relă PopovicI clerici de curs. U-lea, Ni- 
colae Groza, Nicolae Ionescu și Ioană 
PopovicI clerici de curs' I.

* * *
Poliția din Clușiu a condamnată pe 

calfa de măcelară Alexandru Schuller la 
amendă de 15 fl. fiindcă la ună chilo- 
gramă de carne au lipsită 15 deca- 
grame.

* * *
în politechnica din Zurich au fostă 

primiți în tomna acesta, dintre Români: 
4 la ingineria, 4 la chemiă, 1 la me
canică, 1 la agronomia.

* * *
Profesorală dela gimnasiulă refor

mată din Orăștiă, Benko Jânos, în etate 
de 26—28 de ani, s’a sinucisă tocmai în 
d ia de 18 Octomvre n. când avea să se 
cunune cu logodnica sa, o fată orfană, 
der frumosă și din familiă bună. Nefe- 
ricitulă părăsi orașulă său, se duse 
la Alba-Iulia și de acolo merse în o pă
durice ținătore de comuna Giugudiului și 
acolo s’a împușcată. Causa sinuciderei 
sale nu o scie „Ellenzek44. La plecarea 
sa din Orășțiă însă lăsă o scrisore la a- 
dresa primarului, în care îi făcu cunoscută, 
că în odaia sa va afla suma de 860 fl.; 
cu acești bani îlă ruga să-i plătescă da- 
toriele. Banii însă pănă în timpulă de 
față nu s’au aflată nicăirî.

sj:* *

Revista francesă, „Les Matinees 
espagnoles44 anunță, că în curândă va 
publica ună articulă de Carmen Silva.

* * *
Beichsrathulă austriacă e convocată 

pe diua de 24 Octomvre n.
* * *

După o tomnă atâta de frumosă și 
de secetosă nu era de așteptată ca să 
fimă atâta de amară păcăliți de timpulă 
de tomnă. Vineri dimineța în 7 Oct. 
ne pomenimă cu tote delurile Brașovului 
pline de zăpadă și cu ună frigă ne mai 
pomenită la noi pe la începutulă lui 
Oct. Zăpada și frigulă nici astădl n’au 
slăbită din puterea loră.

* * *
Proprietarii Iosef Balogh, Berthold 

și Alex. Bodor, ducându-se în dilele 
acestea la vânată în pădurile Fizeșul-Ui 
Gherlii, au dată peste ună porcă sălba
tică, care, nefiindă bine lovită de glonță, 
se repecli asupra loră și pe Balog îlă 
trînti la pământu începândă a-lă rupe 
cu dinții. Numai după 23 de împușcă
turi porculă fu ucisă. Balogh fu trans
portată la Gherla într’o stare des
perată.

* * *
In Budapesta s’a comisă la 16 Oc- 

tomvre n. ună omoră. Văduva Alber
tina Sandoră, proprietara mai mul- 
toră case, a fostă găsită dimineța scăl- 
dată’n sânge. Făptuitorulă, care a co
misă crima ca să jăfuiască, e necunos
cută pănă acum.

* * *
I. concertă in abonamentu. Mâne seră, 

Duminecă în 21 Octomvre. orchestra 
orășenescă va da prima serată musicală 
în sala hotelului Nr. 1. Bucăți musicale 
nouă se voră esecuta; Balletmusik din 
opera „Carmen" de Georges Bizet; 
Nachtigall und Drossel pentru două piccolo 
de H. Kling; Venetinische Serenade solo- 
piston de Keler Bela; Cadettenmarsch din 
opereta „Capriccio44 de Raida; mai de
parte ca primă esecutare o Aria pentru 
oboe și Clarinetă din opera „Titus44 de 
Mozart, și încântătorulă Scherzo din Som- 
memachtstraum de Mendelsohn și Ou- 
vertura la „ Oberon44 de C. M. von Weber.

întâmplări diferite.
Darii de nuntă furată. Multe fără

delegi a comisă în vieța ei cocona Balla 
Mari din Tușnadă (Trestenberg, în Să- 
lagiu) Cu moralitatea nu era amică co
cona Mari chiar de locă, er cămătăriile 
o făcură bogată; se vorbesce, că numai pe 
la bănci are elocațl vre-o 25,000 fl. afară 
de acesta are casă și moșiă. Ar fi pu
tută der să ducă lume albă, căci avea 

sănătate și avea bani, erundesuntă bani 
suntă și curtesanți, așa că cocona Mari 
avea de tote. Der cocona Mari era o 
femeiă „strădalnică44 și nu s’a mulțumită 
cu ceea ce are, a vrută să- șl mai înmul- 
țescă puțină bogăția, der a pățit’o. Etă 
ce se scrie acum din Tușnadă despre 
pățania ei: La cocona Mari locuia o 
fată tînără și orfană, care cu cateva săp
tămâni înainte de asta se logodi cu ună 
funcționară din Budapesta. Logodnica 
primi dilele acestea o ladă mare, în care 
se aflau darurile ei de miresă. Logod
nica neavândă locă în odaia sa, îșl în
chise darurile în o cameră a stăpânei 
casei, care și primi asupră-șl responsa
bilitatea pentru ele. Puteți să vă închi
puiți desperația logodnicei, când în dimi- 
Vinerei trecute, deșteptându-se din somn, 
află ușa camerei deschisă, lada sfărîmată 
er darurile furate. Logodnicei nici prin 
minte nu-i trecea să suspiționeze pe 
stăpâna casei, der gendarmii sciau deja 
ce felă de pomă e cocona Mari și-i și 
făcură o perchisițiă domiciliară, în urma 
căreia a și aflată tote darurile logodni
cei. Acum Mari se odichnesce în temniță.

Congresului naționali! ‘bisericescul.
(Urmare.)

Ședința a 111-a 3/15 Octomvre.
Presidiulă presentezăurmătorele esi- 

bite: a) cererile de concediu ale de- 
putațiloră: D. Nicoră, S. Moldovană, A. 
IoanovicI și M. Dreghici, toți din causă 
sanitară pe întrega durată a congresului, 
er C. Brediceană totă din causa sanitară, 
pe 8 dile și P. Suciu pe 3 dile. — Con
cediile cerute se dau.

Presidiulă mai presenteză: a) cere
rea mai multoră locuitori din Satulă-nou, 
pentru esecutarea unoră concluse con- 
gresuale și delăturarea stăriloră iregu- 
lare din aceeași comună bisericescă ; b) 
a mai multoră locuitori din Orșova-ve- 
che, în causa redeschiderei școlei, apoi 
repunerei în oficiu a învățătoruli și a 
regulărei unoră abusurl; c) a comisiunei 
de despărțire - ierarchică din comuna 
mixtă Timișora-fabrică, pentru intenta
rea grabnică a proceseloră de despăr
țire — Se voră transpune comisiunei 
petiționare.

Presidiulă presentă mai departe: a) 
Raportulă generală ală consitoriului me
tropolitană plenariu. b) Raportulă gene
rală din senatulă strînsă bisericescă ală 
consistoriului metropolitană, c) Rapor
tulă generală din senatulă școlară ală 
consistoriului metropolitană, d) Rapor
tulă generală ală consistoriului metro
politană ca senată epitropescă. e) Ra
portulă consistoriului metropolitană, îm
preună cu rațiociniulă consistoriului me
tropolitană pe anulă 1886. f) Raportulă 
consistoriului metropolitană cu rațioci- 
ninlă acelui consistoriu pe anulă 1887. 
g) Raportulă consistoriului metropoli- 

Când intra Păuna în curte, arunca ochii la sto- 
boră, apoi la Nița, er acesta se scărpina în capă și 
apoi grăi:

„Dracii să te ia, cesă afurisită ! Am vrută să 
vădă decă s’a stricată florea de cerășă și uite ce-a 
fostă să pățescă.44

„Apoi că tu totă d’astea pățești, când e să fiă 
vr’ună dară dela Dumnedeu, atunci faci vr’ună bu- 
clucă. Inc’ai după alte tote ce-ai adusă acasă,' ce-ai 
câștigată, ori di, și din partea asta ai pățit’o totă ca 
cu stob orală ?“

Niță băga mâna în busunară, scose șese creițarî, 
căci numai atâtă căpătase totă draga de diuliță.

„Ține Păuno44, grăi elă domolă, „ține, căci m’am 
umplută de procopselă; nu sciu ce să mai dică; nici 
să fiu fermecată și nu m’ar ocoli lumea astfelă; dice 
că-să bătrână, dice că’să hodorogită!14...

„Si că strici stobore44.... adause Păuna cu rău- 77 j

tate, luă banii, deschisă ușa căsciorei și întră.
Niță nu dise nimică, der de astădată nu-i cădea 

bine, că n’a (Țsă nimică, și începu să borborosescă o 
înjurătură așa mai printre dinți, se opri însă căci ve- 
nia băiatulă celă mică Niculae, băiatulă celă de șese 
ani, care umbla acumă la scolă și la care ținea elă 
atâtă de multă. Ii trecuse năcazulă cum îșl vădii bă- 
îetulă și, fără să se cugete multă, băga mâna în șer- 
pară, scose ună creițară, pe care anume îlă păstrase 
pentru Necule, i-lă dădu și se simția forte mângâ
iată, că a făcută lucrulă acesta.

Doispredece creițarî câștigase; patru i-a cheltuit 
cu mâncarea, șese i-a dată nevestii, unulă unei cerși-

tore orbe, pentru că dicea elă: „să dau pănă sunt 
în vieță, căci cine scie după mărte va mai da cineva 
pentru sufletulă meu“, și unulă îlă dădu tocmai acum 
lui Niculae. Fiindcă era cu băiatulă, a intrată cu el 
în vorbă, l’a întrebată ce a mâncată, îșl aduse aminte 
că avea încă o cojiță de pâne albă în buzunară pe 
care i-a dat’o fiu-său; l’a mai întrebată de jocă, de 
scolă și așa vorbindă intrară și ei în căscioră.

„Ce faci, maică?44 dise băietulă și începu să 
plângă. Acestă plânsă era numai continuare din di
lele trecute, era adecă ună plânsă, îlă potă numi însă 
o rugare ca să-i cumpere o carte, ună abcedară pen
tru scolă. „Toți băeții au carte, maică,“ vorbi printre 
plânsă băiatulă și mușcă odată din bucățica de pâne 
ce o avea în mână.

Leica Păuna se făcea că n’aude.
„Dor n’ai să te faci vr’ună învățată; învață și 

fără carte,44 se răsti mamă-sa la elă în cele din urmă.
Băietulă avea într’o mână bucățica de pâne, er 

în cealaltă avea creițarală. îlă ținea strînsă ca 
să nu-lă zărescă mamă-sa, căci pote i-l’ar fi luată, 
și când îșl aduse aminte de creițară, îșl curma repede 
plânsulă. Merse apoi lângă tată-său și se propti de 
genunchii lui, ca să fiă mai sigură.

„Așa-i că nu mi-ai dată nimica, taică ?“ începu 
băietulă și se uita veselă la tată-său, er Niță îi zimbi 
cu bunătate și dise „nu44. Băiâtulă se lipi mai bine 
de tatălă său și ținea pumnulă strînsă,

Păuna, după ce mai făcu câte ceva prin casă, 
puse în mijloculă casei o laviță, și pe ea nisce fa

sole într’ună blidă mare și în elă vr’o patru linguri 
de lemnă.

„Așa-i, tată, că nu ml-ai dată nimica?44 dise Ni- 
cule și se uita la tată-său în ochi.

„Nu44, răspunse Niță clătinândă din capă, și pri
vea veselă în ochii udl de lacrimi ai băietului.

Intr’aceea veniră și fetele.
Chiva vorbia cu tată-său, er Marina cu mamă-sa 

și spuneau fiă-care ce s’a întâmplată peste di.
„Mâncați și voi,44 grăi Păuna cătră fete.
Chiva merse la laviță, chemă și pe tată-său, care 

însă îi spuse, că a mâncată; îșl făcu apoi cruce, di e 
Tatălă nostru și începu să mănânce. Marina din con
tră se mai învârti prin casă, întrebă pe mamă-sa decă 
nu e altceva de mâncare, și după ce i-a spusă, că nu 
este altceva, se aședă și ea pe ună scăunelă lângă 
laviță.

N’a mâncată multă și s’a ridicată dela masă și 
a eșită în curte.

„Ce are soru-ta?" întrebă Niță neliniștită.
„Nu sein, taică!44 răspunse Chiva așe4ată, oftă 

odată înceta și continuă cu mâncarea.
„Ce să aibă?44 se amestecă în vorbă Păuna. Ce 

să aibă? — Se va fi mirândă și ea de stoborultî, ce l’ai 
dată de-a dura. După ce nici nu câștigi, apoi să mai 
faci și pagubă, căci uite și biata Linca, fiă-ta, a tre
buită să mergă slușnică în Bucurescl. Trebue să o tri- 
mitemă și pe Marina să se procopsescă pe undeva44, 
gătă vorba și istorisi feteloră întâmplarea cu sto- 
borulu. (Va urma.)



Nr. 223 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

tanti împreună cu proiectulii de bugetă 
ală congistoriului metropolitanii pe anii 
1889—1891. h) Raportulă consistoriului 
metropolitană împreună cu rescriptulă 
ministrului reg. ung. de culte și instruc
țiune publică în causa scrierii numelui 
comunelorii pe epistole oficiose și în 
limba maghiară; i) Raportulă consisto
riului metropolitană asupra raportului 
consistoriului diecesană din Aradă în causa 
aprobăreiliteriloră fundaționale a fundațiu- 
nei „Birta", aprobate prin ministeriulăreg. 
ung. de culte și instrucțiune publică; 1) 
Raportulă const'storiului metropolitană 
în cestiunea scutirei preoțimei dela lu- 
crulă publică, m) Raportulă consistoriu
lui metropolitană pe lângă care se sub- 
șterne proiectulă de regiflamentă pentru 
alegerea de protopresbiterl. n) Rapor
tulă consistoriului metropolitană împre
ună cu rațiociniulă fundațiunei „Gozsdu,“ 
pe anulă 1885. o) Raportulă consisto
riului metropolitană în meritulă înființă- 
rei unei academii teologice aici în 
centru.

Se transpună tote raportele comisiu- 
neloră respective.

Terminându-se •presentarea esibi- 
teloră, P. Oosma face următorea pro
punere :

Considerândă, că alegerile de depu- 
tațl congresuall se facă de regulă numai 
pentru o sesiune;

considerândă, că în sensulă §. 14din 
regulamentulă afaceriloră interne con- 
gresuall, „deputății ale căroră alegeri 
suntă atăcate prin proteste seu dificul
tate din oficin pănă la verificarea seu 
anularea alegeriloră, participă cu votă de
cisivă la tote lucrările congresului, și că 
astfeliu e posibilă ca eventuală ună de
putată, ală cărui mandată în sine este nulă 
să participe cu votulă său la decisiunile 
congresului;

considerândă, în fine că între împre- 
giurărl normale congresulă, carele even
tuală ar ordina investigațiune în causa 
vre-unei alegeri atăcate cu protestă seu di
ficultate din oficiu, nu se mai întrunesce 
pănă la espirarea mandatului seu, și ast
feliu verificarea seu anularea alegerei în 
meritulă căreia s’a efeptuită investigațiu- 
nea, devine ilusoriă; —

pentru evitarea acestei anoumalii 
în viitoră și pentru-ca verificarea seu 
anularea alegeriloră atăcate prin protestă 
seu dificultate din oficiu să fiă posibilă 
la începutulă sesiunei prime a congresu
lui, pentru care s’a efeptuită, îmi iau voie 
a face următorea

Propunere: Consistoriulă metropoli
tană se autoriseză ca în proxima ședință, 
ce se ține după alegerile congresuale, 
se esamineze actele electorale și decă în 
termină legală au intrată proteste dela 
îndreptățiți seu va afla defecte esențiali 
pentru cari alegerea în sensulă § 11 ală 
regulamentului afaceriloră interne con
gresuale se pote dificulta din oficiu, în- 
câtă, după părerea sa, delăturate defec
tele esențiale seu adevărate fiindă gra- 
vaminele cuprinse în protestă s’ar altera 
resultatulă alegerei, să dispună investiga
țiune și să pregătescă actulă astfeliu, ca 
congresulă pe basa acteloră autentice, 
la proxima sesiune să potă decide în 
merită în cestiunea verificărei. — Se a- 
viseză la comisiunea organisătore.

La ordinea dilei se pune alegerea 
comisiuniloră, spre care scopă se sus- 
pinde ședința pe câteva minute ca să 
se facă consultările necesare, — er după 
redeschiderea ședinții la propunerea pre- 
sidiului se alegă:

Comisiunea organisătore: Nicolau Po
pea, Constantină Gurbană, Michailă Po- 
poviciu, Petru Nemeșă, Parteniu Cosma, 
Vincențiu Babeșă, Dr. Iosifă Gallă, Dr. 
Alexandru Mocsonyi și Constantină Ra
dulescu.

Comisiunea bisericesc!: Zacharia Boiu, 
Augustină Hamsea, Dr. Georgiu Popo- 
viciu, Eliă Măcelariu, Rubină Patița, 
Paulă Rotariu, Ioană P. Desseanu, Dr. 
Eugenă Mocsonyi și Atanasiu Cim- 
poneriu.

Comisiunea școlară: Dr. Ilarionă Puș- 
cariu, Petru Chirilescu, Paulă Miulescu, 
Ștefană Iosifă, Ioană Lengheră, Dr. 
Georgiu Popa, Nicolau Zigra, Leontină 
Simonescu și Ștefană Velovană.

Comisiunea financiară: Ioană Papiu, 
Petru Suciu, Ioană Popoviciu, Dr. Da- 
niilă P. Barcianu, Gerasimu Candrea, 
Georgiu Dringău, Ioană Beleșiu, Antoniu 
Mocsonyi și George Serbă.

Comisiunea petiționară: Ioană Gallă, 
Vasiliu Beleșiu, Georgiu Popoviciu, Dr. 
Absolonă Todea, Octaviană Sorescu, 
Zeno Mocsonyi, Dionisiu Poienară, Hie 
Curescu și Ioană Popoviciu.

Comisiunea specială pentru censurarea 
rațiociniului fundațiunei „ Gozsdu~ : Ioană 
Petrică, Ioană Lengheră, Dr. Absolonă 
Todea, Georgiu Crăciunescu, Ioană Popă,

Aureliu Suciu, Michailă Popoviciu, Iuliu 
Novacă și Ioană Bartolomeiu.

Punendu-se la ordinea cailei referada 
comisiunei verificătore, aceea prin ra- 
portorulă său I. Bartolomeiu propune 
spre verificare alegerile următoriloră de- 
putațl:

a) din archidiecesă: Ionă Gali, 
Nicolau Ivană și Petru Roșea din cleră; 
Gherasimă Candrea, Parteniu Cosma, 
Ionă Lengheră, Dr. Ionă Mihu, Petru 
Nemeșă, Pompiliu Pipoșă, Dr. Remus 
Roșea, Octaviană Sorescu și Dr. Abso
lonă Todee dintre mireni;

b) din eparchia Aradului: Ieroteiu 
Beleșiu, claricală, acordându-i-se și con- 
cediulă cerută pe întrega sesiune; De- 
metriu Bonciu, Zeno Mocsonyi și Paulă 
Papp, dintre mireni;

c) din eparchia Caransebeșului: An- 
dreiu Ghidiu din cleră, acordându-i-se 
și concediulă cerută pe întrega sesiune; 
Patrichie Drăgălină, Iuliu Petrică, în 
ambe cercurile, avendă a opta pentru 
unulă, și George Serbă dintre mireni.

Ședința a IV, 4/16 Octomvre.
Presidiulă presenteză. următorele esi- 

bite: a) cererile de concediu ale depu- 
| tațiloră: D. Bonciu din causă sanitară 
pe 10 dile, eventuală întrega sesiune; 
Paulă Papp, asemenea din causă sani
tară pe 14 dile, Iuliu Petrică tot din causă 
sanitară pe 8 dile. — Se acordă. &) Ra
portulă consistoriului metropolitană în 
obiectulă înfimțărei unui institută peda
gogică pentru învățătore. c) Raportulă 
cons, metropolitană pe lângă care se 
așterne proiectulă de regulamentă pen
tru administrarea și manipularea averii 
metropolitane. — Se predă comisiunei 
organisătore. d) Raportulă cons, metro
politană cu care se comunică resolu- 
țiunea d-lui ministru de răsboiu referi
tor© la regularea referințeloră și egalei 
îndreptățiri a clerului nostru militară cu 
clerulă militară ală altoră confesiuni; — 
Se predă comisiunei bisericescl. e) Ru- 
garea preoțimeig.-or. din Valea Almașului, 
diecesa Caransebeșului, pentru amelio
rarea sorții materiale generale a preo
țimei. /) Representațiunea reuniunei în- 
vgțătoriloră gr.-or. din tractulă Timișorei, 
în meritulă ameliorărei causei învăță
mântului poporală și a stărei materiale 
a învâțătoriloră; și 9) Rugarea învăță
torului Ionă Simu din Rășița montană, 
pentru solvirea ajutorului suplementară 
de 200 fl. pe anulă 1886, și solvirea din 
partea „Societății căiloră ferate11 a sa
lariului său anuală întregă de 450 fl. — 
Tote se predau comisiuniloră respective.

Deputatulă Ionă Bartolomeiu, ca 
raportorulă comisiunei verificătore pro
pune a se verifica deputatulă Ionă M. 
Roșu și în lipsa credenționalului, fiindă 
actulă electorală în ordine. — Se ve
rifică.

Literatură.
A eșită de sub țipară volumulă I. 

din Istoria Românilorfi din Dacia Traiană 
de A. D. Xenopolu, profesoră la Univer
sitatea din Iași (ună voi. de 630 de pag. 
măr. în 8° cu 4 părți.) Volumulă acesta 
expune în modă critică și pe bază do- 
cumentală istoria formalității naționali
tății românesc! din timpurile cele mai 
vechi pănă la întrunirea princip ateloră. 
Este împărțită în 4 capitoll: I Dacia anti- 
romană, II Dacia sub Romani, IU 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 manile. 

Volumurile viitore vor apăre în intervale 
de 6 luni și voră cuprinde materiile ur- 
mătore: Volumulă II.: Dela descălecare 
pănă la Mihai Viteazulă. Volumulă III.: 
Dela Mihai Viteazulă pănă la Matei Ba- 
sarabă și Vasile Lupulă. Volumulă IV.: 
Dela Matei Basarabă 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 Româniloră din cetatea Carpațiloră.

Prețuia unui volumu este de 10 lei. 
(5 fl.)

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

Mulțâmită publică..
Din incidentulă binevenită, că Maies

tatea Sa Ces. Reg. Ap. Preagrațiosulă nos
tru Domnitoră. a binevoită a dona spre 
edificarea unei Biserici greco-catolice jn 

comuna Ciuta — Kis-Nyires — una sută 
fior. v. a., subscrișii cu profundă umi
lință grăbimă în numele credincioșiloră 
de aici a ne esprima mulțămita nostră 
omagială, fierbinte rugândă pe Atot- 
putintele ca pe Maiestatea Sa spre feri
cirea poporeloră sale b6 ’Lă trăiască la 
mulțl ani fericiți!

Ciuta, 12 Oct. 1888.
Gregoriu Cardoșiu. Gregoriu Bacuțu
preotft gr.-cat. curat, prim.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Budapesta, 20 Octomvre. Con

sultările asupra proiectului militarii 
ce se va presenta ambelorii par
lamente încă nu s’au sfârșită de
plină, deorece în unele puncte nu 
s’a ajunsă la o înțelegere între 
cele doue guverne.

Berlină, 20 Octomvre. Rapârtele 
italiene anunță, că s’au arestată în 
Neapole cțece Germani suspecți și 
peste 100 de Italieni între cari 
mai mulți 4iariști radicali, pentru 
demonstrațiunî contra împăratului 
Vilhelm și contra Germaniei.

Parisu, 20 Octomvre. In șe
dința comisiunei ministrulă-preșe- 
dinte Floquet s’a esprimată hotă- 
rîtă contra Adunărei constituante. 
Conferința majorității republicane 
din Senată a refusată manifesta- 
țiunea contra proiectului de revi- 
suire a constituției, ca fiindă su
perfluă. Deputatulă Salvinhac va 
presenta acțl proiectulă de lege 
asupra dărei burseloră după mo- 
delulu legei germane.

Roma, 20 Octomvre. Imperatul 
germană și prințulă Enrică au 
plecată la 3 bre după ameiju spre 
Berlină. Plecarea din gară a fost 
entusiastică salutată de o fbrte 
mare mulțime de bmeni. Monar- 
chii s’au îmbrățișată și s’au să
rutată de patru 6rl. După cum 
spune „Fanfulla“, împeratulă Wil
helm s’a esprimată cătră Crispi, 
că speră se-lă vadă (pe Crispi) în 
Berlină și apoi se vec|ă erăși Roma 
„inviolabilă'• „Fanfulla* adauge, 
că însemnătatea vorbeloru împă
ratului este de toți recunoscută.

Bucurescf, 20 Octomvre. Intr’o 
adunare generală a alegetoriloră 
numerosă visitată, generalulă Mânu 
a desfășurată motivele, pentru 
care au eșită conservatorii liberali 
din oposițiunea unită, apără gu- 
vernulă contra împutăriloră ce i 
le-a făcută aderenții lui Dumitru 
Brătianu.

ULTIME SCIRL
Petersburg^, 17 Octomvre. După 

,,Novosti“, Wilhelm ală II. ar fi 
obținută dela regele Danemarcei 
o promisiune de neutralitate în 
casă de răsboiu europeană.

Londra, 18 Octomvre. O scri- 
sore din Belgradă adresată cția- 
rului Times esprimă temere în 
privința stărei mintale a regelui 
Serbiei.

DIVERSE.
0 nouă împărțire a timpului. Nu de 

multă s’a propusă o nouă împărțire a 
timpului, basată pe sistemulă decimală, 
ce s’a primită în timpulă din urmă pretu
tindeni ca basă a tuturoră mâsuriloră. 
După propunerea cea nouă diua se va 
împărți în 10 ceasuri, fiă-care ceasă în 10 
decade, fiă-care decadă în 10 minute, 
minutulă în 10 secunde și secunda în 
în 10 racțe. Astfelă 4iua va fi împărțită 
în 100 mii de părți. După aceste date s’a 
construită deja ună ceasornică și s’a pusă 
în mișcare; și anulă se va împărți în 10 
luni. Inventatorulă speră, că acestă sis
temă se va introduce odată peste totă 
globulă pămentescă.

Fabricațiunea artificială a tutunului.
O nouă industriă americană: „La science 
pour tous“ arată, că în America (Yanke) 
s’ar fi găsită mijloculă de a se face tu- 
tună, cu hârtiă veche. Modulă de pre- 
parațiune este destulă de simplu: se ia 
o foiă de hârtiă și se macereză mai 
multe ore în o decocțiune de nicotină, 
care nicotină se obține eftină făcendă 
să fierbă tutună inferioră în o mică can
titate de apă. — Mașine anume imprimă 
asupra pastei, încă umedă, nervurele unei 
foi de tutună. Se resucesce apoi în formă 
de țigară, și... le tour est jout. Colore, 
aromă, nimică nu lipsesce; unii mergă 
pănă a spune, că acestă tutună modernă 
este preferabilă celui vechiu/ Să credă 
cine vrea.

Cea mai mică și cea mai mare ma
șină de vaporii în lume. Ună orologeriu 
din Parisă lucreză acum la cea mai mică 
mașină de vaporă în lume ce în minia
tură va fi espusă la exposiția universală 
din 1889. întrega greutate a mașinei 
va fi de 3 grame și înălțimea ei de l‘/2 
centimetru. Va consta din 180 de părți 
constitutive. Acestă mașină cu ocasiu- 
nea exposițiunei va fi așezată la basa 
turnului Eiffel. Amintimă totodată, că 
cea mai mare mașină cu vaporă în lume 
se află la nisce mine în Pensii vania; are 
16 cazane și desvâltă o putere de 10,000 
cai. O singură învîrtitură a rotei per- 
curge o distanță de 16 metri și are tre
buință de 70,000 litre apă.

NECROLOGU,
Subscrișii cu adâncă durere aducă 

la cunoscință încetarea din vieță a iu
bitei loră mamă, bună și cumnată: lu- 
liana Boeriu, născ. Popoviciu, văduva de
cedatului de piă memoriă Aronă Boeriu, 
protopopă gr. cat. ală Giurgeului, carea 
în urma unui morbă îndelungată fiindă 
împărtășită cu sântele taine, Duminecă 
în 14 Octomvre st. n. 10 ore noptea șl-a 
dată blândul său sufletă în mânile Crea
torului în ală 74-lea ană ală vieței, 50 
al căsătoriei și 5 al văduviei. Rămășițele 
pămentescl se voră înmormânta după ri- 
tulă sântei biserici gr. cat. Marți în 16 
Octomvre la 10 <5re a. m. în cimiterulă 
rom. cat. din locă.

Giwrgeu S.-Miclăușu, 15 Oct. 1888. 
Fiă-i memoria binecuvântată!
Ștefană, Georgiu, Ana s. Petru ca 

fii. Georgiu Băiașă, ca ginere. Alexan
dru Boeriu, Aronă Boeriu, Moise Boe
riu, Dionisiu Boeriu, Ioană Șandoră ca 
cumnațl. Ioană Sabadeanu, Iuliana Sa- 
badeanu, Petru Oprișă, Iuliusă Boeriu, 
Lazară Boeriu, Ștefană Boeriu, Ioană 
Boeriu, Abelă Boeriu, Ileana Boeriu, 
Borbara Boeriu ca nepoți, Victoră Bo
eriu ca strănepotă.

(Jursulu pieței Brașovu
din 18 Octomvre st. n. 1883.

Bancnote romănescl C ump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românescă . n 9.35 r 9.40
Napoleon-d’orI . . . „ 9.62 n 9.64
Lire turcescl . . . „ 10.90 N 10.95
Imperiali.................... „ 9.90 n 9.95
GalbinI.................... n 5.70 n 5-74
Scris, fonc. „Albina“6“/0 „ 101.- n —

r> >1 n 5°/# „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 128— H 129—
Discontulu .... 6*/s—8% pe ană.

Cnrsulu la bursa de Viena
din. 19 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aura 4°/o.............................
Renta de hârtiă 5u/0.............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

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

ostă ungare (2-a emisiune)
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (3-a emisiune)
Bonuri rurale ungare....................
Bonuri cu clasa de sortare .
Bonuri rurale Banată-Timișă . *
Bonuri cu cl. de sortare...................
Bonuri rurale transilvane ..... 
Bonuri croato-slavone...................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credită ungar, . 
Acțiunile băncei de credită austr. . 
Galbeni împărătesei ........................
Napoleon-d’orI.......................................
Mărci 100 împ. germane....................
Londra 10 Livres sterlings ....

101.45
92.35

146.75

97.80

115.25
104.50
104.50
104.40
104.40
104.30
104—
873—
307—
313.40

121.75

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Farbige Seidenstoffe von 85 kr. ^Oo
Dcffins) oerfenbcf rob en= uni) fiiiifineifc jollfret has Fab rife.-B epot GJ. Uenneberț 
(f. F. £?ofliefcrant), Ziirieli. lîîuffcr umgcljenb. Sriefc JO Fr. porto.

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moiree von
QE Kn bis fl. ?.6O per Hteter (antique unb franșais) vcrfenbet robett= unb ftucfroeife 
<ji> KI ■ jollfret bas Fabrib-Bepot Gr. VBenneberg (f. F. bjoflieferant), Ziiricli. 
Uîuffer untgeijetib. ÎSriefc JO fr. porto. 20,24—19

concurs.
Pentru ocuparea postului de alu doilea învățători la scola ro

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

Emolumentele împreunate cu acest! posti sunt!: salari anuali 
de 200 fl. v. a.

Suplicele, instruite cu documentele recerute prin lege, suntu a 
se adresa la senatul! scolastici confesional! gr. cat. românesc! în 
Rebra-mare (p. u. Naszod).

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

Onisimu Rotariu, Constantina Suciu,
președinte. 173,5—3 notarii.

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

Sosirea și plecarea trwilm și witaă în Brașon
I. Plecarea trennriloru:

I. Dela Brașovd la Pesta:
Trenulu de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenul! mixt! Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovfl la Bucuresci:
Trenulu accelerații Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța.
Trenul! mixt! Nr. 318: 1 oră 55 minute după amedl.

n. Sosirea tremiriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenul! de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenul! mixt! Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenul! mixt! Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedl.
Trenul! accelerat! Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
a) Dela

c) »
d) „

Brașov! la Reșnovu-Zernesdl-Branu: 12 ore 30 m. după amedl. 
„ „ Zizinu: 4 ore după amedl.
„ în Secuime [S. G-eorgî] : 1 oră 30 minute noptea.
„ la Făgăraști,: 4 ore dimineța.
„ la Săcele: 4 ore dimineța.

B. Sosirea postelorft:
a) Dela Beșnovu-Zemesci-Branu la Brașov!: 10 ore înainte de amedl. 
Zț) „ Zizinu la Brașov!: 9 6re a. m.
c) Din Secuime la Brașov!: 6 ore sera.
d) „ Făgărașu la Brașov!: 2 ore dimineța.
e) „ Săcele ia Brașov!: 6 ore 30 minute sera.

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponull manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitti diarultt nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

EftîaU de minune! Das Erste Wiener 
DerfanbMBefdjaft 

„zur imgar. fiiroaie44. 
trimete în tote părțile cu NACHNAHME următorele mărfuri cualitatea cea mai bună cu un! prețu cât! se p6te de scădută.

Numai 7 fl. 85 cr.
costă un! orologiu cu PENDULĂ 

frumos! împodobită.

cu 5 ani garanția.
Aceste oroldge cu pendula sunt! 

așezate într’ună castănă de nucă sculp
tată ce este de o lungime de 1 metru 
și de o lățime de 35 centimetri, mon
tată, e provăclută cu o tablă de sticlă, 

fină poleită și are un!
mechanism!! aprope innimabîlii.

Spirala duplă, secundariul! bine 
regulată, așa că acest orologiu este ne
întrecută în mersulll său și totodată 
servesce și ca mobilă frumosă.

Cutia în care se împachetez! este 
socotită la preț! în 70 cr.

Numai 2 fl. 50 cr. 
costă un! frumosă orologiu de părete 
cu deșteptător! cu clopot! în prevasă 
de lemn! de nucă cu o tablă de cifre 
ce singură lumineză, merge bine și 

deșteptă regulată.

Numai 3 fl. 90 cr.
costă un! orologiu deșteptător! de bronz!, e de aur! trances!, 
cu un! ton! curat!, o podobă pentru ori și cine pentru 
casă și călătoriă cu un! mechanism! neruinabil!.

Numai 4 fl. 50 cr.
costă un! cesornic! de buzunar! cylindru de 
argint!-nikel cu mașinăriă regulată și cu în- 
vâlitore guilochată frumos! provădută deasu
pra cu sticlă netedă.

Numai 5 fl. 25 cr.
costă un! cesornic! remontoir de argint!-nike.l 
fără cheiă, este de tras! la scăriță, cu arătă

tor! de secunde regulat!, sticlă netedă și cu aparat! me
chanic! de arătător!. Mai departe același reinontoir de 
argintu veritabilii de 13 loți fl. 8.50.

Mașini de cusutpentrufamiliă
de construcțiunea cea mai nouă 
costă în loc! de 15 fl. acum numai
.3 £L. 30 or

Eu garautezu pentru prestațiunea 
și cusătura frumosă și regulată a 
acestei mașini de cusut! pentru 
mână. Eafuncționeză iute frumos, 
cose orl-ce stofă grobă ori fină 
și face împunsături mai dese ori 
mai rari, după voință, este con
struită din material! solid! și

bun! și se vinde dimpreună fcu tote rechisitele necesare.

Tote cu câte 97 cr.
97 cr.

1 Pălăria de 
bărbațidinfilz 
mole în tote 

colorile.

97 cr.
1 cămașă băr- 
bătescă din 
Chiffon fină, 
Creton său 

Oxford.

97 cr.
1 pantalonii de 
bărbați depă- 
nură de casă 

durabilă.

97 cr.
12 bucăți ba
tiste de buzu
nar cu bord.

97 cr.
1 cămașă de 
damă cu bro
derie, de Chi

ffon.

97 cr.
3 părechi de 
ciorapi de da
me, calitate 

bună.

97 cr.
1 pantalon de 
dame cu bro
derie, Chiffon 

fină.

97 cr.
1 pieptărașiu
desă cufloce 

căptușită.

97 cr.
1 pânzătură bu 
nă de masă, 
albă, Damast 
ori colorată.

97 cr.
I corsetu de 
nopte cu bro
derie, de Chi

ffon fină.

97 cr.
1 pieptaru de 
lână pentru 
domni seu 

dame.

97 cr.
6 ștergare 

mustra- Carro

97 cr,
1 cârpă, com
pletă, mare, 

gata.

97 cr.
6 șervete albe 
ori colorate 
Mustră-Da- 

mastă.

97 cr.
6 cârpe de 
vase cenușii 
în dungă.

97 cr.
1 cârpă de 
mătase lungă 
de 1 cotă di
ferite colori.

97 cr.
1 pipă de spu
mă de mare 
cu coperișiu.

97 cr.
1 covoră de
patu Stofa-

Iute frumosă 
desenată.

97 cr.
1 cârpă de în
velit pentru 
dame, 1lt ma
re, căldurosă

97 cr.
1 aparatu de 
focă mecha- 
nică,se aprin
de singură.

97 cr.
1 Evantai! de 
damă ornată 
cu desemn uri 
și modern.

97 cr.
1 Cigaretă de 

spumă de 
mare.

97 cr.
1 Ciubucă cu 
țevă de vișin.

97 cr.
1 medalionâ 
fasonă nou 
cu pietri

97 cr.
12 linguri de 
cafea argintă 
curat Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 lanțu de ces 
de auru pre

parată cu 
joujou.

97 cr.
1 inel cu Bri- 
iant imitat cu 

pietri.

97 cr.
6 linguri de 
prândă de ar
gint London- 

Britt-
97 cr.

1 Braceletă 
bătutăcupie- 

tri.

97 cr.
2 fesnice de 
argintă curat 
London-Brit

97 cr.
I castronu de 
supă argintă 
curat Lon- 

don-Britt.

97 cr.
1 pantalonii de 
lână (sistemă 
Jăger) de băr 

bați.
97 cr.

6 părechi de 
batiste unico- 
lore seu co

lorate.

97 cr.
3 cuțite de 

tablă argintă 
London-Brit

97 cr.
6 furculițe 

franceze ar
gintă Lon- 
don-Britt.

97 cr.
1 dosă de za- 
haru arginta 
London-Brit

Mai suntu apoi 2000 de bucăți mari, elegante șl moderne de 

PânzăturI de masă și pat 
din ripsă, în cele mai vii colori, cu borduri și desenurl 
de flori, în adevără frumose cu câte

W 1 Îl. ®5 cr*. "W
Pânzăturile suntă jură împrejură cu borduri împodobite 
și la cele 4 colțuri cu Quaste de Pliiscb.

I bucată 30 coji pă- 
nură de munte

fl. 5.50
I bucată 30 cop atlas 

bună Gradl
fl. 6.50

I bucată 30 coți 
Barchent-albii 

fl. 6.50
I garnit. color, de ca
fea, I pânzătură, 6 

șervete fl. 2.25.

I bucată 30 cop 
Chiffon
fl. 5.50

I bucată bună colo
rată de materie pen- 

tru pată fl. 6.50
I duzină de cârpe de 
buzunar cu margine 

colorată fl. 2.25

*/, duzină cârpe albe 
de ind 
90 cr.

6 bucăp cârpe de in
3 cop lungime 2cop 

lărgime fl. 8.50
I garnitură Bouret 
din stofă fină Bou

ret fl. 10.
I duzină de șterga

re de inu
fl. 2.50

I restă de covoru
6 metri

2 fl.

Numai 5 fl. 
costă un!

Glierocu de dimiă 
elegant!, gata, călduros!, 
din cea mai fină dimiă 
Stiriană, pentru orl-ce mă
rime, pentru orl-ce măsură 
în tote colorile, pentru 
tomnă si iarnă.

Numai 1 II. 80 cr.

Jachete de iarnă
pentru bărbați și dame, 
în cele mai frumose co
lori moderne, se potri- 
vesce la orl-ce haină, se 
portă cu plăcere tomna 
și iarna.

Numai 1 fl. 75 cr. 
o pătură de cai, cari se vând! 
așa ieftină din causa desfiin
țării fabricii. — Cine voesce 
să-și cruțe caii să cumpere 
renumitele

Pătai de cai, 
decât cari niciodată nu se vor 
pute cumpăra mai bune, mai 
mari și mai grose.

Numai S 50 cr-
costă un!

COSTUM BĂRBĂTESC®
elegantă, modernă, de tomnă și iarnă, lu
crat! din stofă de Brunn în orl-ce mă
rime și colore, așaderă la olaltă:
1 pantalonii, '1 giletcă, 1 gherocu.

1 dualitate
Un costum întreg
S 5® os®»

2 Qualitate
8 fl. 50.
3 Qualitate

10 fl. 50.
Ca măsură la comandare e.de ajuns! 

lungimea pantalonului, grosimea pieptului 
și lungimea mânecilor!, precum și felul! 
colorei. Mustre nu se pot! trimite, deorece 
costumele sunt! t6te gata.

Aceleași costume pentru copii dela 6 pănă la 13 ani 
orl-ce calitate sunt! cu 2 fl. mai ieftine.

Transporturile cu „NAGHNAHME“.

Fiă-care comandă, fiă cât! de mică, se se facă cu precisions și îngrijire. Ce nu’i place cuiva să ia înapoi, se pote schimba, său se reîntorc! paralele. Comandele sunt! a se adresa la:

Versandt-Geschăft „zur ungar. Krone“? Wien, 5. Bezirk, Riidigergasse Nr. 1|12.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

e.de

