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Din eausa sf. sărbători de ni&ne, diurnii! 

nu va ap fir 6 pănil Sâmbătă săra.

HSTovl abonamente.

„GAZETA TRANSILVANIEI.**
Cu I Octomvrie 1888 st. v. s’a deschisă nou 

abonamente la care învitămu pe toți amicii §i spri
jinitorii folei nostre.

Prețulu abonamentului!
Pentru Austro-Ungaria:
pe trei Juni 3 fl. 
pe șese luni fi fl. 
pe unii anii 12 fl.

Pentm România și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șăse luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

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

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

Aiminîstrațliiiiea „Gazetei Transilvaniei".

BrașovO, 13 Octomvrie v.
Luându în mână proiectulu de 

bugetă pe anulu 1889, ce l’a pre- 
sentată ministrulu ungurescă Tisza 
camerei deputațiloră, înzadaru vei 
căuta se afli înscrisă vre-o sumă 
de bani câtă de mică pentru pro
movarea intereselor!! naționalită- 
țiloru nemaghiare.

Vei găsi înscrisă pentru dietă 
o sumă mai mare cu $eci de mii 
decâtă în alțî ani, pentru că dieta 
ungurescă lucreză, veijl Dâmne, 
mai îndelungă vreme ca alte diete 
și trebuescă răsplătite totă așa de 
îndelungatele servicii aduse „na-

Vei găsi ună adausă de mi- 
liâne pentru plata dobenfliloru da- 
toriiloru statului, care crescu mereu 
așa că cu timpulă nicî dobencjile 
nu se voru mai plăti.

Vei găsi sporită cu aprope o 
jumătate milionă suma pensiuni- 
loră, pentru că legionu suntu cei 

pensionați și alții se voru pensiona 
înainte de vreme, ca se ’ncapă în 
slujbe legionulu de flămenc|I, cari 
așteptă a fi căpătuițî.

Vei găsi mărită cu câteva mii 
suma necesară fișpaniloru, pentru 
că de, omeni suntu și „măriile loru“ 
și nu mai potă birui cu patrioticele 
lucrări de soiulu celoru de pe la 
Ternave, din Solnocă-Dobeca și 
Bistrița-Năsăudfi. Prin urmare de 
ce n’aru ave și ei secretari?

Vei găsi sporită subvențiunea 
de aprope o jumătate milionu a 
teatreloră ungurescl și a actorilor!! 
unguresc!, pentru că „patriotică" mi
siune au: de a ne civilisa unguresce 
și a ne face să gustămu plăcerile 
ce ni-le oferă Musa ungurescă.

Vei mai găsi o sumă mărișoră 
de sute de mii pentru îmulțirea 
slujbașilor^ finanțî, fiindu sporite 
dările de consumu pe spirtu, carne 
zacharu, bere, sare, tutună etc. 
cu câteva milidne, mulțămită bună- 
stărei materiale a poporațiunei, care 
se tolănesce în fericire.

Vei mai găsi unu sporu de 
câteva mii pentru edificiile de 
totu felulu ale statului, pentru că 
trăimă dâră într’o țeră, în care-țl 
poți permite și puțintică risipă.

Vei mai găsi și adausă o sumă 
de peste o sută de mii pentru her
ghelia ungurescă delaKisber, „alu 
cărei materială trebue complectată 
cu sânge curată englezescă", și 
cine scie decă deficitulă și dato
riile statului nu voră sili pe d-lă 
Tisza se părăsescă puterea și s’o 
ia la sănetâsa călare pe vr’ună 
armăsară englezescă.

Vei găsi ună adausă de câteva 
mii pentru institutele de învăță- 
mentă agricole, negreșită pentru 
cele unguresc!, căci acjl nu mai 
produce pămentulă paie și flână, 
decă nu-lă cultiv! unguresce.

Ba ca ministru cu durere de 
inimă pentru viețuitorele patrupede, 
cornute și necornute, d-lă Tisza 
s’a îngrijită a spori și suma des- 

| tinată se ’mpedece intrarea în țeră 
a pestei bovine și a altoră ciume 
orientale.

Mai găsimă sporuri în cheltueli 
pentru curțile de apelă, unde s’au 
îmbunătățită lefurile funcționari- 
loră ca recompensă pentru tean
curile de lucrări restante de ani 
de flile, care așteptă să fiă resol- 
vate, de se va îndura bunulă Dum- 
ne4eu de bieții âmenî cari s’au 
încurcată și au fostă încurcați în 
diferite pricini.

Și erăși găsimă ună sporă de 
peste o sută de mii pentru sco
puri de cultură, nu-i vorbă ma
ghiară. Și anume câteva mii pen
tru universitatea din Clușă, cea 
cu pricina cu opinca; câteva mii 
pentru politechniculă din Pesta, 
a cărui întocmire costă aprope 
ună milionă; de câteva flec! de 
mii pentru înființarea unui gim- 
nasiu maghiară în Panciova și 
pentru scola reală ungurescă din 
Deva, pentru institutulă pedago
gică din Budapesta; de câteva 
mii pentru scolele maghiare con
fesionale, cum e și gimnasiulă din 
Seghedină; de câteva mii pentru 
instrucțiunea poporală totă ma
ghiară și de alte câteva mii pen
tru scâlele superiâre de fete, tâte 
maghiare, căci dâră în „lume ma
ghiară1' trăimă în (țiua de ac|I.

Găsimă în fine nenumărate alte 
sporiri, care fiindă de mai puțină 
interesă pentru noi, renunțămă a 
le mai arăta.

Astfelă ni-se înfățișeză pro- 
iectulă de bugetă ală părintescei 
stăpâniri unguresc!, în care nu 
găsimă nici măcară ună bană 
frântă înscrisă nici pentru sco
purile culturale, nici pentru promo
varea măcară a celoră mai primi
tive interese ale naționalitățiloră.

O asemenea procedere ne mai 
pomenită în țerile civilisate vred
nică e a fi timbrată precum se 
cuvine.

Cehii și nona sesiune a Reiciisratliulni.
Organele dreptei din Reichsrathulă 

austriacă se ocupă erăși, în vederea în- 
ceperei sesiunei acestuia, de schimbările 
făcute în cabinetulă Taaffe. „Politik" 
c|ice, că drepta șe întorce, în camera 
deputațiloră, întărită dăcă nu în numără, 
totuși moralicesce. Chemarea contelui 
Schonbom în ministeră, dice foia cehă, 
nu e a se privi numai ca o schimbare 
personală, ci ea însemneză hotărîta în- 
torcere la principiile esprimate în dis- 
cuisulă tronului din 1879, d'a se respecta 
drepturile regateloră și țărilor ă și d'a se ese- 
cuta egala îndreptățire națională. In acest 
sensă intrarea contelui Schonborn se 
consideră de drepta întregă ca o garan- 
țiă, și e treba guvernului să facă a se 
dovedi adevărulă acestei presupuneri.

-------------- 1

Clericalii și ImperatnlH Villeliii.
După cum comunică o telegramă din 

Roma foiei „Mflnchener Neueste Nach- 
richten", împăratulă Vilhelm ar fi pusă 
se se așede, înainte de plecarea sa, o 
cunună de lauri pe Porta Pia pentru 
Italienii căduțl la 1870 în luptă cu tru
pele papale. Faptulă acesta încă nu s’a 
adeverită, der cele ce se petrecă în 
tabăra clericaliloră prusieni în fața viito- 
reloră alegeri dietale arată, că a rămasă 
o forte acută încordare în Vaticană, ca 
urmare a visitei împăratului. Astfelă acum 
a adresată și episcopulă din Munster o 
cerculară electorală cătră diecesanii săi, 
totă în sensulă cercularei archiepiscopului 
din Colonia. Se dice adecă în cerculară: 

„La alegerea deputațiloră îndrep
tați ochii voștri asupra aceloră bărbați, 
Cari suntă pătrunși de religiune și de 
temerea de Dumnedeu, cari recunoscă cu 
vedere clară, ce nevoi avemă, și cari 
fără temere de dmenl intervină pe față 
și hotărît pentru menținerea și esecutarea 
principiiloră creștinescl și mai alesă și 
pentru caracterulă creștinescu ală școlei. 
Numai făcendu-se datoria și trimitendă 
în dietă ca representanțî astfelă de băr
bați putemă privi cu încredere în Dum
nedeu la periculele viitorului ce ame

FOILETONULU „GAZETEI TRANSIVANIEI."

(10)

HIȚĂ DRAGĂ.
Sdtiță din Dicta unui muncitorii.

Așa cjicea elă cătră ori și cine, er în casă, când 
se vorbea despre nuntă, elă spunea mereu, că va aduce 
pe cei dinteiu lăutari, că elă însuși va pune pe masă 
și că va aduce elă în spate butoiașulă de vină, și 
totdeuna când dicea astfelă, adăuga că acăsta o face 
cu dragă inimă și din totă sufletulă, căci o căsătoria 
la casa omului este mare cinste și totă atâtu de mare 
bucuriă aduce. Ișl uitase aprope de tote năcasurile 
Niță Dragă, de când fîe-sa Chiva era logodită.

Nu se mai gândia la nimică altceva decâtă nu
mai la nuntă și tote celelalte lucruri le dase uitării.

„Tu nevastă," grăi elă într’o di, nce dice, 
decă adl mâne țl-ar cere cineva pe Marina? Nu-i 
mai bine să o ținemă să se mărite din casa nostră ? 
Uite ce norocită are să fie Chiva! Biata Marina și 
așa este prăpădită de totă, și tu umbli cu capulă 
prin văzduhă, și nu te gândescl la lucrurile cele mai 
de căpeteniă, căci pentru o fată se cuvine să o dai 
la casa ei și să-și aibă ună stăpână."

„Bărbate, lasă-mă în pace cu vorbele tale. Nici 
la măritișă nu te-am întrebată și vedl că’țl place, și

clici că-i bine; acum la ce să te întrebă la alte lu
cruri ?“

Niță ridica din umeri în semnă adecă, că nu 
pricepe vorbele ce le-a rostită nevastă-sa, și nu se 
mai amestecă în nimică. Ii părea bine de ce se face 
și cugeta în sine: „nevastă-mea pote are dreptate !“

Elă începuse a-șl vedea de treburile lui și a nu 
se amesteca în treburile casei. Nici pănă acuma nu 
se prea amestecase, căci și decă s’ar fi amestecată, 
n’ar fi scos’o cu nimică la cale. „Lucrurile se facă 
ele de ele, când au să fiă bune", dicea elă uneori în 
sine cu totă încrederea.

Niță muncea câtă îlă țineau puterile, aducea 
acasă ce câștiga, și cu atâtă era îndestulită. Cu câtă 
trecea însă timpulă și simția că puterile’i scadă, că 
câștigulă e mai mică, că uneori câștigă mai nimica 
totă, se întrista și ar fi voită să se pripescă cu lu
crurile, ca să se isprăvescă odată cu nunta, să o vedă 
și pe Chiva măritată.

Bucuria în casa lui Dragă se făcuse și mai 
mare, căci căpătase o șcrisore dela fata loră, dela 
Linca. Ea a scrisă părințiloru că are să se întorcă 
la Brașovă, că e sănătosă și că și loră le doresce 
sănătate.

Păuna nici n’a audită bine și a spusă prin ve
cini, că se întorce acasă fata cea mare, că vine de 
nunta soru-si, că este îmbrăcată ca o coconă, că are 
bani din destulă și că la nunta Chivei va dărui câți

va galbeni. Toți vecinii audiseră și vorbiau intre ei 
despre venirea Linchii lui Dragă și vorbeau cu ore 
care răutate, dedrece sciau bine, că Linca era harnică 
și păstrătore și că are să întrecă pe tote suratele ei 
și în îmbrăcăminte și în tote. Așa vorbea lumea, 
der totă se găsia câte cineva, care nu se prea spe
ria de câte le spunea leica Păuna, ba mai facea când 
și când și câte o glumă de nesămuita laudă și sume- 
ție a nevesti lui Dragă.

„Nu mai trimită pe Marina", dicea acum Păuna, 
„așteptă pe fie-mea cea mare și-apoi voi vedea, va 
merge pote împreună cu soru-sa“.

♦

In scurtă vreme era să fiă cununia Chivei, se 
făcuseră „strigările" și se pregăteau mereu pentru 
nuntă. Marina se însănătoșase pe deplină, avea să 
vină și Linca, cum se putea deră ca Păuna să aibă 
astâmpără, cum se putea ca ea să nu-șl alerge gura 
în drepta și în stânga, ca totă lumea să afle de feri
cirea ce face să-i crescă inima.

„Să vadă lumea cine’să eu", grăia Păuna scutu- 
rândă din capă, „să se mire" ! adăuga ea și cu zîm- 
betulă pe față umbla buimăcită prin casă, căuta prin 
lădl, scotea și scotocea totă din tote părțile și nu’șl 
mai găsia liniștea. Totă umblândă astfelă, rămase de • 
odată în mijloculă casei și ne mai sciindă de ce să 
se apuce, se uita perdută în drepta și în stânga, și 
după o vreme rămase cu ochii ațintiți la o iconă, de-
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nință binele adevărată ală statului și 
interesele nostre cele mai sfinte. Dela]D-nii 
preoți așteptă să intervină cu zelă și în 
modă potrivită pentru alegeri bune și să 
fiă în acesta modelă concetățeniloră 
loră.“

După două ch'le d-lă Schorlemer Alst, 
conducătorulă centrului, a ținută în 
Munster o vorbire, care a culminată în 
cuvintele, că o adunare a catoliciloră nu 
pote trece fără să atingă cestiunea inde
pendenții scaunului papală. A sfântului 
părinte e Roma și lui i-se cuvine patri- 
moniulă Sf-lui Petru, și fiindă Roma a 
Papei, e și a întregei creștinătăți ca
tolice. .

„Observatore Romano“ a publicată, 
îndată după plecarea împăratului ger
mană, o filipică contra serbăriloră din 
Roma. S’au distrusă mănăstiri, dice foia 
vaticană, s’au pronunțată ofense brutale 
contra Papei, s’au comisă brutalități ne 
mai audite, s’au risipită bani comunali 
și Roma a jucată ună rolă vrednică de 
plânsă ; în diua răfuelei se va ridica in- 
dignațiunea generală, ca să’mormenteze 
acestă nedemnă comediă.

Rebele Milano și Episcopii șerbi.
Se scie, că în procesulă de divorță 

ală regelui Milană, clerulă a luată po- 
sițiune în favorea reginei punendă pe- 
decl resolvărei acestei cestiunl după 
pofta regelui. Amă comunicată de cu- 
rendă, că episcopulă Nicanor va fi in
ternată într’o mănăstire și că în diferitele 
consistorii s’au făcută însemnate schim
bări personale, pentru ca divorțulă să ia 
ună cursă favorabilă regelui; din causă 
acestoră schimbări clerulă e fărte nemul- 
țămită.

Despre disposițiunea ce o arată epis
copii față cu regele ne comunică „Bud. 
Hirlap“ următdrea drastică scenă: La 
sosirea regelui Milană la Belgradă nu
mai metropolitulă Teodosiu i-a eșită în- 
naiute, pe când toți ceilalți episcopl au 
absentată. Făcendă mai târdiu regele o 
visită metropolitului, dete și peste cei
lalți episcopl, cari erau adunați la acesta. 
Regele se adresă cătră episcopl dicen- 
du-le: „Mă bucură că vă vădă pe toți 
aci sănătoși; căci când ați încercată să 
escelațl prin absența D-v. la sosirea mea, 
a trebuită să credă, că v’au înghețată 
piciorele și de aceea ați rămasă acasă“. 
In cursulă vorbirei sale declară regele 
forte hotărîtă că, decă episcopii voră 
stărui și mai departe în atitudinea loră, 
elă îi va constrînge cu cele mai ener
gice mijloce să se supună.

Nu se scie, decă cele spuse de foia 
ungurescă șuntă adevărate; der decă re
gele Milan va merge înainte pe calea 
apucată, ca cu forța să i-se facă voia, 

nu credemă, că va contribui a’șl mări 
simpatiile în cleră și în poporă.

Congresul!! naționali bisericesc!.
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 9/21 Oct. 1888.
Ședința a IX.

Se deschide la 10’/2 ore a. m. Pre- 
sidiulă ordinariu.

1. Se verifică protocolulă ședin
ței precedente.

2. Se comunică ținerea parastasului 
pentru fostulă archiepiscopă și metro- 
polită Andreiu Șaguna și pentru mecena- 
tele Româniloră gr. or. Emanuilă Gozsdu, 
ceea-ce se ia spre sciință.

Ordinea dilei.
1. Comisiunea organisătore comu

nică, prin raportorulă său P. Cosma, că 
a studiată și are să raporteze asupra 
amandamenteloră ce i-se avisâseră la 
§. 7. 9. 24 și 25 din regulamentulă pentru 
alegerea protopopiloră.

a) Comisiuneâ comunică propunerea 
lui Stănescu, ca comitetulă protopopescă 
înainte de a face lista candidațiloră la 
protopopiată să statorescă venitele sta- 
țiunei protopopescl precum și cele ale 
parochiei protopopescl.

După propunerea comisiunei propu
nerea deputatului Stănescu e de prisosă 
a se adauge la §. 7, e de ajunsă decă 
la §-ulă 9 se voră adauge în șirulă trei 
după cuventulă „protopresbiterală“ și cu
vintele „și de parochia protopresbite- 
rală.“ •

Acestă propunere se primesce fără 
desbatere.

b) La §. 9. deputatulă Mangra pro
pusese să se lase afară cuvintele „și si- 
nddele“ în șirulă ală 4-lea. Comisiunea 
recomandă și Congresulă primesce pro
punerea.

c) Totă ca adausă la§. 9 propusese 
deputatulă Stănescu, ca unulă, a cărui 
cualificațiune este de obște cunoscută, să 
nu mai fiă obligată a șl-o dovedi.

Comisia organisătore propune și con
gresulă primesce respingerea acestei pro
puneri.

d) Propunerea deputatului Zigre, ca 
în protocolulă sinodului protopopescă de 
alegere să se primescă și votulă cumu
lativ ală parochieniloră din parochia pro- 
topresbiterală. Comisia organisatdre pro
pune ca în principiu să se accepteze, 
eră formală să nu fiă într’ună §. de
osebită ci împletită în §§. 13. ,14. 16. 
și 20. ai regulamentului. — Se pri
mesce.

d) Deputatulă Zigre propusese, ca 
în contra întregului actă de alegere să 
aibă locă recursulă de nulitate pentru 
casulă când nu s’ar fi observată formele 
prescrise, așa dâră numai pentru obser
varea formeloră cere totdeodată a se 
face §. separată.

Comisiunea propune respingerea as
tei propuneri.

Asupra acestei propuneri s’a încins 
o desbatere de totă interesantă,

Preoțimea nemireană — afară de 
Esc. Sa Metropolitulă — precum și unul 
dintre mireni — Dr. Gali — susțineau 
si din punctă de vedere principială și 

din punctă de vedere practică, că nu e 
bine să se admită recursulă mai departe 
decâtă pănă la consistoriele diecesane.

Propunătorulă Zigre dimpreună cu 
aderenții săi, între cari Dr. Al. Mociony, 
Sorescu, Stănescu și alții, susțineau că 
chiar principiile fundamentale din stat, 
org. (VI) prescriu acestă ordine în șirul 
foruriloră, și că decă nu am admite re
cursulă și la forulă metropolitană, amă 
lucra în contra statutului organică.

Aici mulțl dintre deputațl chiar și 
mireni au dovedită, că nu suntă streini 
nici canoneloră și că se potă măsura cu 
venerabilii noștri canoniștl

La votare propunerea lui Zigre s’a 
primită cu maioritate imposantă, mai cu 
semă după ce Esc. Sa metropolitulă de
clarase, că totdeuna a fostă și și acum 
este pentru. apelabilitațe și la Conșis- 
toriulă metropolitană'.

Ședința X, 10/22 Octomvre 1888.
Se deschide la 10 ore. Presidiu or

dinară.
1. Se verifică protocolulă ședinței 

precedente.
Deputatulă P. Botariu propune a se 

ține ședințe și înainte și după prândă. 
Congresulă admițendă ceruta urgență 
pentru acestă propunere, decide primirea 
ei încependă de Marți 11/23 Oct.

3. Deputatulă Barceanu face propu
nerea, ca tote regulamentele cu motivele 
loră și cu lucrările antecedente să se 
tipărescă și să se publice înainte de în
trunirea congreseloră. — Se predă co
misiunei organisătore.

4. Deputatulă' Șimonescu face pro
punerea, ca măritulă Congresă să însăr
cineze pe Ven. Cons. Metrop. ca dim
preună cu regulamentulă pentru alegerea 
deputațiloră la congresă să facă și ună 
regulamentă pentru împărțirea cercuri- 
loră electorale. — Se predă comisiunei 
organisătore.

Ordinea tțilei:
Regulamentulă pentru procedură la 

alegerea de proțopopă.
5. Comisiunea organisătore rapor- 

teză că la § 24 s’a făcută adausulă „în 
înțelesulă §-lui 119 din conclusele Con
gresului din 1878“.

Deputatulă Zigre texteză înțelesulă 
acestui § și-lă propune ca adausă.

Deputatulă Dr. Al. Mociony face 
propunerea „influințarea la alegeri în în
țelesulă § 119 din 1878 involvă casă de 
nulitate. “

Cu delăturarea celorlalte propuneri, 
se primesce propunerea lui Mocsony.

6. La § 25 se facă mai multe pro
puneri de deputății Cavaleră Pușcariu, 
Barcianu, Brote, Babesă, Zigre, Dr. 
Gallă.

La votare se primesce propunerea 
deputatului Gali: a se da tote propunerile 
la comisia organisătore spre considerare, 
care vâ ave să presente proiectulă în 
ședința de mâne.

Totă la acestă § se face propunere 
de deputatulă Desseanu, ca afacerea 
alegerii de proțopopă la forurile supe- 
riore să șe pertracteze în senatulă ple
nară Consistorială.

Se primesce propunerea, nă însă în 
textulă regulamentului, ci ca conclus pro
tocolară.

7. La § 26, care-lă recomandă co
misia org. spre primire, Patița face pro
punerea să se dică „comisariulă nu e 
ertată să fiă’ rudită cu candidații“.

Deputatulă Brote face propunerea: 
„§ 26 cum este să se adaugă ca alineă 
la § 13.

Propunerea lui Patița cade, a depu
tatului Brote se primesce.

8. La § 27, recomandată spre pri
mire, deputatulă Brote face propunerea 
a se adauge ca alineată deosebită la § 
18. Se primesce.

9. Deputatulă Bădulescu face pro
punerea, că acestă stătută are să intre 
în vigore la 1 Februarie 1889 st. v. Se 
primesce.

10. Comisiunea org. presentă regu- 
lamentulă pentru adm. fonduriloră me
tropolitane, și-lă recomendă spre primire 
en bloc, ceea ce se și face ou totalitatea 
voturiloră.

11. Corn. org. raporteză despre pro
punerea lui Pușcariu, ca la senatulă epi- 
tr,opescă metropolitană să se înființeze 
pxactoratulă. Se primesce în principiu 
și se aviseză Cons. metr, să presente la 
procsimulă congresă ună proiectă spe
cificată.

12. Corn. org. raporteză asupra pro
punerii deputatului Mangra : „cine pote 
fi alesă în scaunulă protopopescă și tre- 
bue acești membrii întăriți de Episcopul^ 
și dice, că e de a se aplica § 19 din 
Stat, org., de întărită nu trebue să fiă 
întăriți.

Congresulă respinge propunerea co- 
misiunii și trece la ordinea dilei, fiindcă 
interpretarea nu e cerută de ună or- 
gană administrativă.

13. Comisiunea org. prin V. Băbești 
raporteză, că Consist, diecesană dinAradă 
a transpusă actulă fundațiunei Birta, 
din causă că ministrulă a cerută ca acei 
tineri, cari voră studia în străinătate, să 
aibă prealabila învoire a ministrului.

Congresulă ia la cunoscință cu adau
sulă, că la timpă oportună va resuscita 
câus'a.

SCI1MLE DILEI.•
Tergalti din Bistrița din 4 c. n., fiindu 

timpulă forte frumoșii, a fostă bine cer
cetată ; s’a simțită însă forte tare lipsa 
de bani. Imbulzelă s’a putută observa 
numai la institutele de bani și la per- 
ceptorată, unde țăranii duseră banii pen
tru cele 2400 de vite vândute la tergulă 
precedentă cu preță forte moderată. Cu- 
lesulă viiloră, care s’a făcută la 17 a. c. 
st. n.,t‘a avută timpă ffumosă, der a 
dată slabă resultată.
•» . • * J ,* *

La esposițiunea internațională din 
Bruxela au fostă premiați din Ardcalu: 
M. Fleischer & Com. și Mutzig & Sla- 
minek fabricanți de salamă în Brașovă 
cu medaliă de bronză; frățînii Hornung 
din Brașovă și Ladislau Gombos din 
Turda pentru mobile (scaune) de lemnă 
încovoiată cu medaliă da argintă; apele 
minerale din Borsecă, Vâlcele, Paraidă 
și Bicsadă cu medaliă de argintă; con- 

desuptulă căreia ardea tainică o candelă, a căreia lu
mină d’abia licăria. Merse lângă iconă, luâ bosioculă, 
care era pusă alăturea, îlă mirosi, îșl opri, câteva flo
ricele între degete, și după ce puse bosioculă la. locă, 
începu să frece în pălml floricelele luate. Ișl mirosi 
apoi mâna și de neliniștită ce era, dădu din umeri 
ca și cum ar fi uitată ce avea să facă ; ar fi ruptă 
din vreme, ca să sosâscă mai curendă diua când va 
veni fie-sa Linca, care acum lipsia de acasă de ună 
ană și jumătate. Merse erășl la ladă, scose cele două 
haine nemțescl ale Marinei și le puse pe ună scaună, 
așa că parcă ar fi vrută să-lă îmbrace, se depărta 
puțină și privea la haine plină de voiă bună.

„Când voiu îmbrăca-o pe Marina, are să se mire 
toți vecinii de frumsețea haineloră nemțescl/ grăia 
Păuna în sine și parcă simțea cum are să o pismu- 
iescă prietinele, vecinele și cu deosebire dușmanele. 
Li astfelă de clipe de fericire se frământa nevasta 
lui Niță, și ne mai putendă răbda să rămână acasă, 
plecă la o prietină, căci cum era ea singură și nu o 
vedea nimenea, nu-i cădea bine.

Niță Dragă încă era în voiă bună și nici nu 
putea fi altfelă, când vine atâta fericire pe capulă 
său. Ii părea bine cu deosebire, că nu mai trimite 
pe Marina și parcă vedea, că tocmai sosirea Linchi 
pricinuesce lucrulă acesta.

„Linca vineu,’dicea elă, și totă elă continua: 
„der ore de ce vine, căci ea nu scie că Chiva se

mărită? Cum de scrie așa de scurtă, când ea pănă 
acum ne scria multe de tote de pe acolo și astădl 
deodată ne pomenimă cu scrisore scurtă, care nu ține 
atâtă câtă ai da în palme ?u

Așa se judeca Niță cu sine și totă elă se în
torcea și gândea, că rău a făcută că nu i-a dată de 
scire mai dinainte, ca să afle și ea despre măritișulă 
Chivei, deorece Chiva este mai mică, decâtă Linca. 
„Va fi aflață ea din omeni/ adăuga elă, „șl-apoi în 
cele din urmă, la ce să se supere, decă se mărită 
soru-sa cea mică, căci noroculă ei totă ală ei va ră
mânea, deorece fiecare se nasce cu noroculă său. și 
ceea ce i-a fostă scrisă trebue se pățâscă."

Toți erau în voiă bună, numai Trina, sărmana 
Trină. fata cea măritată a lui Dragă, era mâhnită de 
năcasurl, și nu se bucura așa tare de măritișulă soru-si. 
„E grea vieța“, dicea odată cătră tată-său, și era cu 
ochii plânși, când grăia aceste vorbe.

Pe Trina o scosese din casele ei, hainele i le 
luase ca zălogă pentru dajdiă, nu avea voiă de ni- 
mică, și nu se întrecea cu bucuria afar’ din cale, căci 
bine văcjuse ce-i și vi ița. „Nici la frați nu mai poți 
ținea multă, când ești săracă/ vorbia ea uneori și 
aștepta dile mai bune.

IX.
A trecută o săptămână, a trecută două și Linca 

nu mai sosise din BucurescI, din care pricină s’a amâ

nată și nunta Cliivii, deși se făcuseră strigările și 
erau pregătiți din tote.

Era prin Septemvre. Prin grădini se cosea în 
unele locuri otava pentru a doua oră și ori în ce 
parte te-ai .fi dusă, nu te-ai mai fi săturată de plă- 
cutulă mirosă ce-lă răspândesce erba uscându-se. Ici 
colea frundele pomiloră văratici începuseră a se păli, 
âr rendunelele îșl deprindeau puii pentru a se pute 
ține în călătoria ce aveau să o facă. Se adunau pe 
biserici sărmanele pasări seu pe câte-o șură și cele 
mai bătrâne dintre ele în glasulă loră spuneau parcă 
celoră mai tinere despre călătoria ce au s’o facă în 
locurile calde, le învățau parcă cum să se porte, și 
ce să facă pentru viitoră, er tinerele rândunele ascul
tau naive și li se părea, ca cum le-ar spune povești. 
Din când în când se porneu cu totele stolurî-stolurî, 
de făceau umbră pe pămentă și cu înțăglatele loră 
glasuri deșteptau totă împrejurimea. Intr’altă parte 
vedeai prin năsipă sgulite galițe de totă soiulă, cum 
se întindeau a lene la sore și cum după ce se reco- 
rescă se ridică de-șl arată golașele loră aripi, lăsândă 
prin năsipă penele, cari și-au făcută slujba: vedeai 
parcă cum și ele sein că are să vie ierna și caută să 
se îmbrace cu haine nouă, acoperindu-șl năpârlitulă 
loră corpă.

(Va urma).
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tesa Coloman. Betlenfi din Șeica mare, 
ca recunoscință pentru serviciile aduse 
și pentru . promovarea corSspuncJătore a 
industriei de casă, jcu diplomă de onore 
șr premiu în bani; Baiersdorf și Biach 
cu diplomă de onore Tiors concours.

• • ♦* *
Guvernul» românii, constatând fi că 

liniile române ale companii căii ferate 
Lemberg-CernăuțI-IașI suntfi rău admi
nistrate și că de mari neregularitățl s’a 
făcută vinovată compania în detrimentulfi 
statului română a pusfi secvestru pe aceste 
linii pegrisicululfi și pericululfi concesio- 
narilorfi. Cu diua de 18 (30) Octomvre 
înceteză ori-ce dreptfi de administrațiune 
și de esploatațiune alfi comitetului di- 
rigentfi din Bucuresci și alfi. directorului 
de esploatare din Iași. Toți funcționarii 
liniilorfi secvestrate suntfi puși sub ordi
nele esecutorului de secvestru d. G. I. 
Duca, directorulfi generală alfi căilor fi 
ferate ale statului românii. Acesta de- 
cisiune a consiliului de miniștri se pu
blică în „Monitorulă Oficială^, la Viena 
în „Fremdenblatt", „Presse“ și „Neue 
Freie Presse“, la Londra în „Times“ și 
„Daily-News“.

*

In Proș'tea lângă Agnita a arsfi po
dul fi casei lui Ștefanii Florea cu cucu- 
ruzulfi ce-lfi păstra' acolo. In Becleană 
lângă Făgărașfi au suferită 9 economi 
o perdere de 3772 fl.în urma unui in- 
cedinfi. Asigurată a fostă numai suma 
de 640 fl. Asemenea a arsfi și în comu
nele Albei de josti Drodfi Armeni, Cricău, 
Cistfiu, Nojlacă, Valea dosului, Silia, 
Samnesfi, Borsomezo, Feleiudii, Galați, 
Buciumă, Obreaja, Spenlaca și Lo- 
dromană.

Reflexiunl la corespondența „SerMtorile Mrilare 
în NăsM-.

Raportorulă specială alfi D-Vostre 
a binevoită a descrie • decurgerea serbă- 
riloril dela 3—4 Oct. cu multă frumsețe 
de stilfi și în genere disfi, cu multă fi
delitate și, bunăvoință. Insă pe lângă 
tdtă bunăvoința a comisă și unele erori 
asupra cărora îmi permită a reveni. Eu 
credă, cumcă acestea nu le-a făcută cu 
intențiune rea, ci pote punendă prea pu
țină pondă pe ele și de aceea îmi place 
a crede, cumcă aceste rectificări vorfi fi 
bine primite și de d-sa.

Decă ași sci cumcă cetitorii „Gaz.“ 
încă le-ară considera a fi de puțină în
semnătate, m’așă dispensa bucurosfi dela 
aceste reflexiunl, însă este de temută, 
că cetitorii „Gaz.“ voră privi lucrulă alt
cum ca d. raportoră, de aceea aflu de 
trebuință a face aceste reflexiunl spre 
verificarea lucrului.

înainte de tote trebue se premită, 
cumcă cu multe săptămâni înainte de 
aceste serbătorl, membrii dela adminis- 
trațiunea fonduriloră, membrii corpu
lui profesorală, membrii corpulăi învă- 
țătorescfi dela Șcăla fundaț. și membrii 
Comisiunei de clădire, s’au constituită în 
ună Comitetu arangiatorâ, carele șl-a im
pusă greua sarcină nu numai de a arangia 
aceste serbătorl în ună modă demnă, 
der de a se îngriji și de o bună și mul- 
țămitore reușită, de care avea temă a nu 
succede între împrejurările atâtă de 
grele în cari trăimă. Spre acestă scopfi 
Comitetulă șl-a propusă ca caracterulă 
acestoră serbări se rămână numai curată 
școlasticu și culturalii și să se evite ori 
ce lucru ce ar pute da ansă ca cineva 
să crădă a pute vede amestecându-se și 
altă caracteră și în deosebi caracteră 
politică. Totă în acestă scopă a stato- 
rită Comitetulă arang. o programă pre- 
cugetată și detaiată, cerea s’a împărtă
șită atâtă cu tote personele oficiose ce 
au participată la aceste serbătorl, câtă și, 
pe câtă numai s’a putută, cu întregii 
publiculfi, ca așa nimene să nu potă în
scena lucruri afară de programă.

Iu acestă programă s’au specificată 
la p. 6 și visitele oficiose de curtenire, 
căci la acestă serbătore numai de aces

tea pote fi vorba; la Comis, reg. D. 
Banfî'y, la episcop. Szabo, >la consilierulă 
de secțiune Klamarik și la președintele 
patronatului vicarială Moisilă. Decă ar 
fi participată și directorele supremă Ale- 
sandru Pâl, s’ar fi făcută și acestuia. 
Alte visite oficiose de curtenire nu s’au 
putută face și nici nu s’au făcută. Insă 
raportorulă „Gaz." afirmă a se fi făcută 
curtenire și deputatului dietală alfi cer
cului Năsăudă (Mă ierte d. rap. însă nu-i 
a cercului, ci a câtor-va omeni și ovrei) 
Dr. Jelinek, ună lucru, care deodată ar 
da serbărilorfi ună caracteră politică, 
căci ce are ună deputată dietală, ce 
acum a venită prima ora pe aici, cu o 
serbare curată școlastică? Acestă afir
mare, să. nu fiă cu supărare, nu este 
esactă și d. rap. este în mare rătăcire. 
Seu doră privesce unele visite ce le au 
făcută unii ămenl privați, seu alții, quasi 
de silă, ca de voiă bună, dreptă visite 
oficiose; atunci ar greși și mai rău, căci 
visitele de natură privată ce s’oră fi fă
cută în Năsăudă la forte mulțl, nu numai 
d-lui Dr. Jelinek, nu au cu serbările amin
tite nici’ în clină și nici în mânecă. Cur
tenirea amintită cu atâtă mai vîrtosă nu 
pote și nu a putută fi pusă în combi- 
națiă cu aceste serbări, căci sciută este 
destulă de bine cum s’a alesă d. Jelinek 
deputată, sciută este mai departe, că forte 
mulțl dintre acei bărbați ce au consti
tuită Comitetulă arangiatoră diferescă 
forte tare în principii politice și în deo
sebi de acei ce au alesă pe Jelinek de 
deputată.

Cătră călcâiulă acelei coresp. rapor
torulă D-V. aduce elogiurl poporului din 
Năsăudă, pompieriloră și musicei pom- 
pieriloră: „Onore poporului năsăudeană, 
onore pompierimei și musicei pompieri
loră etc....“ pentru-ce? pentru-că și den- 
sulă a participată la acestă serbătore și 
prin acesta a redicată serbarea. Acesta 
pote să ducă pe publiculă cetitoră și 
neinformată mai deaprope în mare re- 
tăcire, pote să-lă aducă la credința, cum 
că poporulă năsăudeană este autorulă 
adevărată și esecutatorulă acestoră ser
bătorl, seu celă puțină, că densulă are 
cele mai mari vrednicii față de aceste 
sărbători. Aparința acăsta pote fi jigni- 
tore pentru o mulțime de omeni, cart în 
adevără au vrednicii, mai jignitbre față 
de starea lucrului și de cei ce iubescă 
adevărulă.

Cumcă poporulă din Năsăudă a par
ticipată și densulă la aceste serbări, pre
cum a participată forte multă poporu din 
acestă ținută dor venită și din depărtări 
mari; cumcă pompierimea a făcută atâtă 
la primirea ospețiloră câtă și înaintea 
bisericei și a noului edificiu gimnasială 
spalier, cumcă musica pomp, a cântată 
sera la serenadă câte-va marșuri, er la 
eșirea din biserică Imnulă Maj. Sale, 
suntă fapte, însă, după a mea modestă 
părere, suntă departe, forte departe de 
a li se atribui lorii onorea cailei.

Sunt încredințată, că și d. rapor
toră va consimți cu mine în a recu
nosc e, cumcă alții suntă factorii princi
pali, cărora trebue să li-se recunoscă 
vrednicia de elogiurl, și nu poporulă nă
săudeană.

Sciu cumcă Comitetulă arangiatoră 
împreună cu tinerimea studiosă, carele 
șl-a încordată tote puterile necruțândă 
nici o jertfă pentru buna arangiare și 
buna reușită a acestoră serbări, nu au 
făcută acestea cu scopulă ca să fiă lău
dată în publicitate, pentru-că nu a fostă 
compusă din omeni deprinși de a aștepta 
laude publice după faptele loră; der 
credă, că bine încă nu pote să cadă ni
mănui vădendă, că alții culegă laudele 
pe contulă său. Este bine a se ține 
înaintea ochiloră totdeuna maxima: Suum 
cuique.

Credă în urmă,că Raportorulă D-V. 
va fi fostăde a cordă cu mine, decă prin 
aceste șire ml-am permisă a verifica lu
crulă și a-lă aduce la adevărata stare.

Aristide.

Alba-lulia, 18 Octomvre st. n. 1888.
Inaugurarea unei școle românești. In 

7 Octomvre s. n. la 11 ore a. m. s’a 
sânțită noulă edificiu de școlă ce s’a ri
dicată în Alba-lulia în decursulă anului 
1888. In acea di după finirea s. liturgii 
— fiindă Duminecă — poporulă dela 
ambele biserici gr. c. din locă s’a adu
nată în numita șcălă. Actulă sânțirei, 
după ritulă gr. c., s’a făcută în presența 
P. T. Domniloră Simionă Micu, demnulă 
protopopă ală Albei-Iulie, Novâk Ferenz 
primarulă orașului, Iosiffi Roșea căpitană 
de magistrată și alte persone distinse.

După finirea ceremoniei religiose, 
Prea Onoratulă d-nă protopopă Simeonă 
Micu ținu cătră cei presențl o vorbire 
frumosă și bine motivată cu privire la 
progresulu în învățămentă și condițiunile 
ce se receră la acela, îndemnândă prin 
acesta pe părinți ca să’și trimită copii 
la școlă și escitândă în învățători zelă 
și diligință, apoi mulțămi senatului șco
lastică din Maierl, care s’a luptată pen
tru edificarea unei școli românescl co
mune în Alba-lulia, corăspundătore pentru 
ambele biserici gr. c., ștergendă prin 
acesta de pe poporulă gr.-catolică din 
Alba-lulia rușinea ce-o suferia, umblândă 
după locală de închiriată pentru școlă 
din ună locă în altulă. Mulțămi și Ilus- 
trităței Sale d-lui primară ală orașului, 
care ne-a onorată cu presența, la ce 
Tlustritatea Sa răspunse — în limba ma
ghiară — că se bucură că a putută fi 
presentă la actulă religiosă, ce s’a făcută 
cu acestă ocasiune, și tot-odată mulțămi 
acelora, cari și-au adusă aminte și i-au 
dată onorea a’lă învita; lăuda edificiulă 
de șcălă și pofti ca în elă să se cultiveze 
câtă se pote mai multe mlădițe tinere, 
cari cu timpulă să potă fi bărbați reli
gioși și buni patrioțl, la cari cuvinte cei 
presențl strigară „să trăiască".

După acestea ne-amă despărțită cu 
bucuriă, vedendu-ne acum realisată ve
chia nostră ideiă. Unu preoții.

Literatură.
A eșită de sub țipară volumulu I. 

din Istoria RomânilorO 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 principateloră. 
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 mânile. 

Volumurile viitore vor apăre în intervale 
de 6 luni și voră cuprinde materiile ur- 
mătore: Volumulă n.: Dela descălecare 
pănă la Mihai Viteazulă. Volumulă IU.: 
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 
Fanariotiloră. Volumulă VI.: Istoria con- 
timpurană dela 1821—1862 și indicele,

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

Pretulâ unui volum» este de 10 lei. 
(5 A.)

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

SCIRI TELEGRAFICE.
Belgradu, 25 Octomvre. F6ia 

oficială publică divorțulu părechei 
regale esprimatu de mitropolitul^.

Sibiiu, 25 Octomvre. Congre- 
sulu bisericescu românii a hotărîtu 
să se tipărescă din nou cărțile bi
sericesc! cu litere latine, în locuiți 
celoru cirile de pănă acum.

BucurescT, 25 Octomvre. La 
alegerile pentru cameră în ânte- 
iulo. colegiu electoralii, câte suntă 
cunoscute pănă acum, au eșitu 45 

candidați conservatori ai guvernu
lui și 4 liberali oposanți; în Bu
curesci alegerile au eșitu t6te în 
favorea guvernului.

Berlinu, 25 Octomvre. Contra- 
visita împăratului Franciscu Iosifu 
și a Regelui Umberto se așteptă 
în Ianuarie cu ocasiunea cjilei nas- 
cerei împăratului germanii.

Parisu, 25 Octomvre. Comisiu- 
nea de revizuire a ascultată pe 
Boulanger, care s’a esprimatu pen
tru disolvarea camerei și pentru 
convocarea unei constituante.

ULTIME SOIRI.
Parisu, 23 Octomvre. D-lu de 

Freycinet visiteză fortificările dela 
granița sudă-estu. Elu a fostu forte 
aclamații la Nice. Intr’unu toast 
ridicată în onorea ministrului de 
resbelu, generalulu Iappy a cțisu 
că armata întregă aprețieză cali
tățile d-lui de Freycinet.

Berlinu, 23 Octomvre. „Post“ 
4ice că situația generală a Euro
pei admite se se cre4ă, că Rusia 
se ocupă actualmente cu pregă
tiri de răsboiu în contra vecinilor 
ei dela vestii.

De când cu visita împăratului 
Wilhelm la Petersburgu, relațiu- 
nile între cele două imperii con
tinuă de a fi bune și amicale.

Mai mulțl refugiațl bulgari, 
sosiți din Odesa, se află în Bu
curesci. Denșii plecă în curendu 
în patria loru.

Borna, 23 Octomvre. După 
informațiunile primite de minis- 
teru și de administrația rețelei 
Mediteranei, numărulii morților îi 
în nenorocirea dela Grasano ar fi 
de 19 și alQ. rănițilorîide 52. Exa
gerarea numărului morțiloru pro
vine probabilii de acolo că s’ar tri- 
mesii la fața locului 90 cosciuge 
și că mulțl călători, cari au scă
pată dela desastrul s’auîmprăștiată 
îndată pe câmpiă.

C?ui*sulu pieței JBrașovu
din 25 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.33 Vend. 9.40
Argintă românescă . „ 9.30 r 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 10.90 n 10.95
Lire turcescl . . . „ 9.83 ii 9.90
Imperiali.................. „ 9.90 n 9.95
GalbinI.................. „ 5.72 H 5-77
Scris, fonc. „Albina" 6’/0 „ 10L— n —.—

5°/ n n h u /o „ 98— 98.50
Ruble rusescl . . . „ 127— 128—
Discontulă .... 672--8% Pe ană.

Cursulu Ia bnrsa de Viena
din 24 Octomvre st. n. 1888.

Renta de aură i0/0............................... 101.10
Renta de hârtiă5°/o.................................92.20
împrumutul!! căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.90
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (2-a emisiunn) . , —,—
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 115.25
Bonuri rurale ungare..............104.60
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.60
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.40
Bonuri cu cl. de sortare......... 104.40
Bonuri rurale transilvane......... 104.50
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................123.50
Renta de hârtiă austriacă .... 82.20
Renta de argintă austriacă .... 82.70
Renta de aură austriacă..................... 100.05
LosurI din 1860 ................................ 100.95
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 870.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 305.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 311.70
Galbeni împărătesei ....................... 5.78
Napoleon-d’orI..................................... 9.64*/2
Mărci 100 împ. germane.................. 59.60
Londra 10 Livres sterlings .... 121.30

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloru de stomachâ.

Neîntrecute pentru lipsa de apetit*, slăbiciunea stoinachului, res- 
pirațiunea cu mirosi! greu, umflare (venturi), răgăelă acră, colică, ca
tarii de stomachH, acrelă, formarea de pătră și năsip*, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capii (dăcă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachs, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficații și de haemorhoide. — Prețul* unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 er., sticla îndoită de mare 70 cr. 

Espediția centrală prin farmacistul!!
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu suntii unii remediu secreții. 
Sciiutzmarke. Părțile conținătâre suntii arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se ană la fie-care sticlă.
“VeritaToile se află, mai în. tete farmaciile.

Avertisment*! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnu, că suntii veritabile, servesce învelitorea roșiă provădută cu 
marca de protecțiune de mai sus*, și 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: BrașoYU, farmacia Franz Keîîeznen, farmacia la „Biserica Albă“; 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster. 
farmacia Heinrich G. Obert; farmacia Ed. Kugler la „Higiea“.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. Eobay. Cohalmu: farm. Ed. Melos, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgăraș*: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, f&rraBarabăs Fer. 18,52—32

bss

Fublicațiune.
Subscrisulă curatore a massei concursuale Kovăsznai & Ke- 

resztesy din Brașovă, aduce prin acesta la cunoscința publică, că 
la licitațiunea aflătore în curgere a magazinului de mărfuri apar- 
ținetoră susii numitei masse concursuale, vină acuma la vendare 
mărfurile de postavuri și stofele pentru vestminte bărbătesc!

Acești articlii, în înțelesulă conclusului comitetului concursuală, 
se vorii licita și în stiucurî singuratice, decă se voră ivi astfeliu de 
cumpărători în localulă licitațiunei (piața mare Nr. 89) și voru dori 
acestă modalitate a licitațiunei.

Brașovă, în 24 Octomvrie 1888.
SimeontL Damiaml,

174 curatorele massei concursuale.

Concursă.
Pentru ocuparea postului de învețătoră ordinară în classa a 

Il-a a scolei conf. gr. cat. din Rodna nouă se escrie prin acesta con
cursă cu termin ulă pănă la 4 Noemvrie st. n. a. c.

Emolumentele împreunate cu acestă postă suntă:
1. salariu plătită în rate lunari din fondulă scol. conf. locale 

anticipative, în sumă de 200 fl. v. a. pre ană.
2. 40 fl. v. a. relută de cuartiră și lemne focali.
Doritorii de a ocupa acestă postă au se-și sușternă documen

tele prescrise prin lege: testimoniu de cualificațiune și din limba maghiară, 
absolutoriu preparandialu, testimoniu de serviciulu de pănă acum, dșpă a 
servită încă ca învățători, și testimoniu de moralitate—la adresa acestui 
presidiu pănă la terminulă prescrisă.

Presidiulă senatului scol. conf. gr. cat.
Rodna nouă, (Uj.-Rodna, comit. B.-Naszod) 19 Octomvrie 1888. 

p. u. O.-Rodna.
Presidele: Notariulu:

IleiriorvuL ZTilipoin Teod-orih. lepurean
paroch* gr. cat. 176,2—1 învățător*.

Sz. 773 kp,
“1888 Hirdetmeny.

A Zernesti kir. jârâsbirdsăg mint kisebb jelentosegu polgări 
peres ugyekben eljărd birosâg reszerbl ezennel kozhirre tetetik, mi- 
szerint ugyved Puscariu Iozsef brassdi lakos felperesnek ismeretlen 
tartozkodăsa George N. Banu Almâsmezei illetdsegu alperes elleni 
47 frt. 6. e. s. j. irânti bagatell keresetenek târgyalăsâra hatârnapul 
1888 evi November^hd 15-ik napjânak d. e. 9 drâja e birdsâg eldtt 
kituzetik.

Felhivatik ennelfogva ismeretlen tartdzkodâsu alperes, hogy 
ugyenek czelszeru vedelme irănt a reszere gondnokul kinevezett 
ugyved Garoiu Miklos Zernesti lakost ^celloen utasitsa, vagy a târ- 
gyalăsnâl szemelyesen vagy mas megbizott âltal jelentkezzek, mert 
kulonben mindezek elmulasztâsănak kovetkezmenyeit magănak tu- 
lajdonitsa.

Zernest, 1888 evi October hd 13-en.
A kir. jârăsbirdsâg. Penciu,
175 jârâsbiro.

Rugămîi pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulîi manda
tului poștalii și numerii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


