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BRAȘOVU, piața mara Nr 22.
Sciisorî ne franc a te nu se pri 
mescu. ManuBcrip’ e nu se re- 

tnmi .ă J
Birourile de aunacinri: 

Brașovu, piața mare Nr. 22.
In serate mai primea ciî în Vie na: 
Rudolf Mosse, Haasensiein & Vogler 
(Oto Maas), Heinrich Sckalek, Alois 
Herndl, M,Dukes, A.OppeIik,J. Dan
neberg; în Budapesta: A. V Oold- 
berger, AutonMerei, EcksteinBemat; 
în Frankfurt: (?. L, Daube; în Ham

burg: J. Steiner.
Prețul inaertiuniloru: o aeriâ 
garmondu pe o coldnA 6 or. 
si 30 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tarifA și învoială.
Reolame pe pagina HI-a o 
seriă 10 cr. v. a. s6u 30 bani.

„Gazeta11 iese în fie-care di. 
Abonamente pentru Austro-Dngari? 
Pe îmi anu 12 fi., pe șise Iun1 

6 fl., pe trei luni 3 fi.
Pentru România si străinătate: 

Pe unu anii 40 franoi, pe șâee 
luni 20 franoi, pe trei luni 

10 franoi.
Se prenumeră, la tâte ofi- 
oiele poștale din întru și din 

afară și la dd. coleotori. 
AbonamentulH pentru Brațorn: 

laadministratiune, piațamare 
Nr. 22, etagiuiâ. I.: pe unii anu 
10 fl., pe șÂBe luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 or. Cu dusulu în 
casă: Pe unu anii 12 fl., pe 
șăse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu esemplaru 5 or. v. a. s6u 

15 bani.
Atâtu abonamentele câtu și 
inserțiunile suntu a se plăti 

înainte.
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Brașovfi, 15 Octomvrie v.
Schimbările făcute cfilele tre- 

cute în ministeriulă Taaffe suntu 
fără îndoială unu succesu alu po
liticei ministrului-președinte aus
triacă.

Acestă succesu e cu atâtu mai 
bătătoru la ochi, cu câtu în tim- 
pulu din urmă, și mai cu semă 
de când cu decorarea ministrului- 
președinte ungurescă de cătrăîm- 
peratulu germană, ministrul Taaffe 
fiindu trecută cu vederea, parele 
germane și cele maghiare își dădeu 
silința a face se se erectă, că mi- 
nistrulă-președinte austriacă ar fi 
căȚutu în disgrația monarchului.

Acestă ilusiune nu le-a fostă 
detu foiloră dualiste se o aibă 
multă vreme, și câtă de mare și 
de neașteptată le-a fostă desamă- 
girea, ne-a dovedită faptulă, că 
mai cu semă aducerea lui Schon- 
bom în cabinetă a scosă din să
rite pressa centralistă germană și 
pe cea maghiară. Cea dinteiu s’a 
mărginită a’și arăta nemulțămirea 
cu modificările ce le-a făcută mi- 
nistrulă Taaffe în cabinetulă seu 
și a arăta, că acestea însemneză 
succesulă slavismului din Austria 
în paguba germanismului. Foile 
maghiare din contră au mersă mai 
departe cu espectorările loră, ame- 
nințândă că Ungaria s’ar rupe de 
Austria, îndata ce s’ar vedea, că 
tendințele fe deraliste câștigă terenă.

Respunsulă ce li l’au dată foile 
cehe celoră maghiare a fostă forte 
scurtă și se pote resuma în cuvin
tele : că mai suntă și alții cari au 
se 4ică o vorbă în ce privesce vii- 
torulă monarchiei, er nu numai 
Maghiarii.

Negreșită că pre puțină îlă 
turbură pe ministrulă Taaffe ce 
(țică foile maghiare, când e vorba 
de a’șl esecuta programulă seu 
care, după cum c|ică Cehii, țintesce 
egala îndreptățire națională a tu- 
turoră poporeloră și respectarea 

drepturiloră regateloră și țeriloră 
austriace.

Cumcă lucrulă acesta nu le 
place suprematiștilofă unguri, e 
adevărată. Sciu ei bine, că o îm
păcare a naționalitățiloră din Aus
tria pe temeiulă egalei îndreptă
țiri nu p6te rămâne fără influință 
asupra naționalitățiloră din țările 
de dincoce de Laita în favorea 
drepturiloră loră, atâtă de neso
cotite aeji de regimulă ungurescă.

Der ori-câtă s’ar svercoli su- 
premațiștii germani și unguri, 
lucrurile trebue se’și facă cursulă 
loră naturală. Nu mai merge cu 
dominațiunea unora în contulă a 
milione de nedreptățiți. A sosită 
vremea se se dea fiă-căruia ce e ală 
său.

Bugetulu Austriei.
Ministrulă de finanțe Dunajevski a 

presentată camerei deputațiloră proiec- 
tulă de bugetă pe anulă 1889. Cheltue- 
lile suntu preliminate în sumă de 
538.345,786 fl., er veniturile în sumă de 
538.515,245 fl., adecă cu 21.209,677 fl. 
mai mari ca în anulă trecută. Esceden- 
tulă (veniturile mai mari decâtă cheltu- 
lile) e de 169,459 fl., prin urmare defidtu 
nu este pe anulă 1889, pe când în anulă 
trecută deficitulă a fostă de 21.222,360 
fl. Decă n’ară fi sporite cheltuelile pen
tru afacerile comune și pentru gloate, 
escedentulă ar fi cu multă mai mare. 
Negreșită că și în Austria totă sporirea 
dăriloră de consumă este, care face să 
apară bugetulă favorabilă. Der celă pu
țină guvernulă austriacă totă o scote la 
capătă, pe când guvernulă ungurescă, 
cu tote dările de consumă, totă bugetă 
rău a înfățișată, cu deficită.

Dislocările trupeloru rusescYîn vestii.
Comunicarea, ce a dat’o „Fremden- 

blatt" despre dislocări de trupe rusescl 
din interiorulă Rusiei spre granița austro- 
germană, e primită de foile din Berlină 
cu răcelă și cu liniște. „Post" și „Natio- 

nal-^eitung" cfică, că nu e nici o causă de 
a fi îngrijată lumea, dedrece guvernulă 
rusă a căutată să esplice aceste dislocări 
de trupe, ce în adevără se facă, prin 
considerațiunl de administrare și de o 
mai bună îngrijire și aprovisionare. A 
face să apară aceste dislocări în lumină 
amenințătore, nu e potrivită cu întrega 
situațiune actuală. De altă parte e posi
bilă, că considerațiunl de politică internă 
facă, să dorescă guvernulă austriacă d’a 
se arăta situațiunea la granița rusescă 
tocmai acum în lumină posomorită.

Cestiunea macedonenă.
Foia oficiosă sârbâscă „Srpska Rec" din 

Belgrad se ocupă într’un articul de cestiu
nea macedonenă și dice, că sub împrejură
rile politice de adî înpeninsula balcanică nu 
e potrivită a se aduce pe tapetă acestă 
cestiune și merită imputări aceia, cari 
se ’ncercă să facă din ea ună mără de 
certă între statele balcanice. Fota ser- 
bescă accentueză necesitatea unei con- 
federațiunl a stateloră balcanice și ple- 
deză pentru o intimă amicițiă între Turcia, 
Bulgaria, Serbia și Grecia, a căroră in
dependență o amenință intrigele ce se 
facă în cestiunea macedonenă. Foiaser- 
bescă înțelege intrigile rusescl.

Jubileulu d-lui de Giers.
In dilele acestea, ministrulă de es- 

terne d-lă de Giers șl-a serbată jubi- 
leulă de 50 ani de ’ serviciu. Țarulă l’a 
distinsă decorându-lă cu ordinulă Sf. Vla- 
dimiră clasa I și într’o telegramă de fe
licitare în termeni forte călduroșl își es- 
primă dorința, ca d-lă de Giers să con
tinue încă mulți ani serviciile sale pen
tru fericirea și gloria Rusiei.

,,Fremdenblatt“, cu acestă ocasiune, 
publică ună articolă forte simpatică, în 
care dice, că Țarulă, ale cărui simță
minte pacinice și dorință de a nu es- 
pune imperiulă său și Europa la nenu
măratele consecințe ale unei violente 
ciocniri europene suntă cunoscute, a gă
sită în d. de Giers ună servitoră sinceră 

și infatigabilă. Amicii păcii facă urări 
pentru ca să fiă permisă d-lui de Giers se 
stea încă multă timpă la postulă dificilă 
ce ocupă pentru a continua să lucreze 
cu acelașă succesă la menținerea păcei 
Europei. „Fremdenblatt“ află, că d. de 
Kalnoky a felicitată pe d. de Giers prin 
telegramă și în termini forte călduroșl.

Cestiunea papală.
După o scire cea primit’o din Roma 

foia francesă „Temps", pe la finele aces
tei luni se va adresa tuturoră guverne- 
loră o cerculară a Papei, în care se va 
declara, că visita împăratului germană a 
dovedită erășl, câtă de nesuportabilă 
este posițiunea Scaunului apostolică. 
Papa, precum se va spune în cerculară, 
n’a putută întărce împăratului visitele 
și pressa italiană a folosită dovedile de 
onore, arătate lui de ună monarehă stră
ină, spre a’șl bate jocă de Papa. O 
alusiune la toastulă împăratului (că Roma 
va rămâne neatinsă de nimenea) proba
bilă că se va suprima din textulă defini
tivă.

„Național Zeitung" publică o. scire, 
cum se crede din Viena, și încă oficiosă 
despre cele petrecute în Vaticană. Papa, 
îndemnată de cardinali, a atinsă cestiu
nea dominațiunei lumescl, der împăra- 
tulă germană a declarată, că fiindă os- 
pele regelui Italiei, nu pote tracta asu
pra capitalei lui. Er în audiența ce a 
avut’o Papa cu Herbert Bismarck, acesta 
i-adeclarată verbală: „Nu ne putem întorce 
în evulă mediu!" Impăratulă a fostă 
forte neplăcută atinsă de atitudinea Va
ticanului și a aprobată deplină vorbele 
lui Herbert Bismarck.

Persecuțiuni turcesc!.
Se scrie din Scutari:
Limba albanesă a devenită de câtva 

timpă obiectulă unoră viue persecuțiunl 
din partea guvernului otomană. Ea este 
persecutată nu numai în Macedonia, der 
chiar și în Albania de susă.

Astfelă, suntă acum câteva dile, cu

FOILETONULU „GAZETEI TRANSIV ANTEI."

NIȚA DU AGA.
Schiță din vieța unui muncitorii.

(Fine)
„Bine v’am găsită", (fise femeea.
„Bine-ai venită", grăi Niță mai încetă și rămase 

uitându-se la ea.
„Apoi uite Niță, să nu fie cu supărare, viu din 

partea mirelui și a mame-si, să vă aducă vorbă, că nu 
mai face. A trimisă și schimbulă și s’a rugată ca 
se ertațî. Câtă despre logodnă, vă veți înțelege și vă 
va destorce cheltuiala.

„Bine," grăi Niță apăsată și’șl plimba mânile prin 
părulă său negru și stufosă, și mai apoi începu vorba. 
„Nu face nimică, decă n’a fostă dela Dumnedeu să 
fie," (fise elă ridicândă din umeri, „ce să facemă!" 
găti elă vorba, er femeea dândă diua bună vru se 
plece.

Niță rămase cu privirea ațintită asupra votrei, 
încreți din sprîncene, îșiîntinse puțină gâtulfl, fiindcă-lă 
strîngea cămașa, șl-apoi făcendu doi pași cătră portă, 
întrebă liniștită de totă:

„Și adecă de ce nu face ? "
„Apoi de Niță, sciu eu ce să dică? Au eșită nisce 

vorbe, mai așa, mai pe dincolea, că fata D-tale cine 
scie cum va fi, că uite cum se vorbesce, că și Linca

d-tale n’a prea fostă"...... vru să cfică mai departe, der
își curma vorba, căci Niță începuse a’șl mișca sprân
cenele mai iute ca de obiceiu.

„Cum n’a fostă?" întrebă elă apăsată.
„Apoi să vedl, Niță, mirele nu cfice nimică, der 

mamă-sa și neamurile nu vreau nici într’ună chipă. 
Cu tote acestea, cine scie, și de-o fi dela Dumne4eu, 
pote totă se va face".

„Bine, bine", grăi Niță rară și începu să se 
plimbe prin curte. Votra plecase, der elă se plimba 
înto’una și fața lui se întunecă de năcază. Cei din 
casă, Păuna și fetele, audiseră, der nici una nu cuteza 
să iesă afară.

„Biata Chiva!" își gândi Niță și se îndreptă spre 
ușa casei, puse mâna pe ivără și’lă isbi tare de totă, ast
felă încâtă cei din lăuntru tresăriră.

Linca își acoperi fața cu șorțulă, surorile ei erau 
cu lacrimile în ochi, er Păuna era ca plouată.

„Tăceți pentru Dumnedeu!" grăi Niță, er Linca 
când audi vorbele tată-său, se ridică dela masă, se 
duse lângă vatră, se puse acolo și începu să plângă 
cu vorbe.

„Tăceți, căci acum ml-e silă să vă mai audă!" 
se aucfi vorba grea a lui Niță, trecu apoi pe lângă 
pată, pipăi cârpa ce se afla acolo, o luă în mână, se 
uită la ea și o aruncă pe podinl lângă nevastă-sa. 
își scose mai pe urmă pipa și începu să o îndope cu 
tutunu.

Păuna aruncă ochii la cârpă și tresări, der de 
ridicată nu o ridică. Linca își luă mânile dela ochi, 
ridică ea cârpa de josă, și o băgă în sînă.

După câteva clipe, Niță chema lângă sine pe 
băietulă Nicolae și’lă întrebă o vorbă. Băiatulă, în 
locă să’i răspundă, îlă întrebă, că de ce plângă cu 
toții ?

Nimenea n’a răspunsă nimica, er Linca, ne 
mai putendu-se stăpâni, eși în tindă și se răclimă de 
scara ce era pusă la gura podului.

Niță deschise ușa și se uită la Linca ce face, 
și îndată apoi se întdrse er în casă, făcu câțl-va 
pași, se opri înaintea nevesti-si și începu se clatine 
din capă.

„Nevastă", grăi elă rară și apăsată, fâcendă cu 
degetulă, „ține minte!".

Păuna mușcându’șl budele plecă capulă în josă, 
der nu mai îndrăsni să scotă o vorbă din gură.

X
O di norocosă!
Câștigase bietulă Niță Dragă ună florină întregu, 

lucru ce nu s’a întâmplată de multă vreme, și era 
forte mulțămită în sine pentru acestă norocă, ce a 
dată peste elă. Nu era cine scie ce procopselă mare 
ună florină, der acestă întâmplare l’a făcută să nu 
desnădăjduiescă în puterile sale, l’a făcută să credă 
că totuși nu este așa de rău în lume, cum gândea elă 
de obiceiu
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ocashmea distribuirei premiiloră, elevii 
din tr’ună instituții particulară au reci
tată versuri italiene și albanese. Dant 
Effendi, ună scutarină, inspectorulă sco- 
leloră, care asistă la ceremonia, a făcută 
aspre observațiuni directorului institu
tului pentru că admite instrucțiunea în 
limba albanesă, care, după cum pretinde 
Effendi, este inutilă și condamnată a fi 
uitată. Aceste observațiuni au fostă ur
mate de amenințarea, că se va retrage 
institutului licența, decă se va continua 
cu predarea limbei albanese.

Decă guvernulă otomană voiesce 
se facă să dispară limba albanesă, trebue 
se ia măsuri multă mai radicale; cu con
fiscarea cărțiloră nu pdte ajunge la scopă. 
Trebue să începă prin a interdice ma
melon! albanese d’a vorbi copiiloră în 
limba albanesă.

O limbă, care a putută resista și 
șl-a menținută curățenia sa cu totă in- 
vasiunea turcescă și cu tote secolele de 
robiă, nu este ușoră d’a o estermina și d’a 
o face să fiă uitată.

In portulă francesă Havre au fostă 
luate josu de pe edificiu însemnele con
sulatului gemană, murdărite și aruncate 
înaintea ușei unui germană ce locuesce 
acolo. Acesta s’au întâmplată noptea și 
faptulă la comisă trei individl, pe cari 
poliția îi urmăresce și se speră, că voră 
fi prinși și dați judecății. ț)iarulă fran- 
cesă „France" și altele bănuiescă, că 
răufăcătorii ară fi fostă Germani, cari 
ori nu suntu plăcuți consulului germană, 
ori au voită să pregătescă perplexități 
autoritățiloră francese. Foile germane 
respingă bănuiela acesta și numescă foile 
francese, care au eșită la ivelă cu ea, 
necuviinciose și șoviniste.

„Nordd. Allg. Zeitung" atacă vio
lentă pe Francia, deși recunosce, că gu- 
vemulă francesă e gata a da satisfac- 
țiune. Foia bismarkiană dice, că acestă 
casă dovedesce din nou sălbătăcirea po
porului francesă, care nu se mai pdte 
compara cu statele civilisate europene. 
O țeră unde ucigași de soldați germani 
se potă achita în strigătele de bucuriă 
ale poporului; unde cei maltratați fără 
vină și lipsiți de apărare, ca studenții 
germani în Belfortă, nu potă afla nici 
ună advocată, care să le represinte dreptă 
loră causă înaintea tribunalului; unde 
președintele unei camerejde comerț, cum s’a 
întâmplată în Nancy, refusaa da ajutoră 
după dreptă unei propuneri detote clilele 
în afaceri de concursă, fiindcă propune
rea vinea dela ună Germană" o astfelă 
de țeră se esclude însăși din cerculă 
națiuniloră morale. Der germania între
ține relațiunl cu națiuni civilisate ca și 

cu națiuni sălbatice și a învățată să tră
iască și cu una și cu alta.

De sigură că foile frencese, decă 
voră răspunde, la rendu-le voră arăta cele 
ce se petrecă în Alsația-Lotaringia în 
urma aspreloră măsuri luate de guver
nulă germană contra Francesiloră.

SCIRILE BILEI.
Respingândă curia cererea de nuli

tate a generalului Traianu Doda contra 
sentinții tribunalului din Aradă, sentința 
încă n’a primită putere de dreptă, de- 
orece în virtutea unei ordinațiunl minis
teriale are să se facă o nouă pertractare 
judecătorescă, decă o sentință s’a pro
nunțată în absența acusatului. Terme- 
nulă nouei pertractări se va fixa în 
curendă.

* 
£ *

Adunarea generală extra-ordinară a 
„Associațiunei pentru sprijinirea învețăcei- 
loru și sodaliloră români meseriași11 din 
Brașovă este convocată pe Luni, 7 (19) 
Noemvre a. c. la orele 5 p. m. în loca- 
lulă „Meseriașului Română". Obiectele 
de pertractare suntă : 1) Cum s’ar pute 
înmulți și sprijini meseriașii români de 
tote branșele ? 2) Cum s’ar pute asi
gura ocupațiunea meseriașiloră români? 
3) O associațiune de consumă între 
Români.

*
* *

In privința plasărei invSțăceiloru ro
mâni la meserii în Brașovă, Redacțiunea 
„Meseriașului Română" face cunoscută, 
că suntă în acestă scopă locuri dispo
nibile pentru copii, cari voescă să se a- 
plice la croitorie, tâmplărie, brutărie, 
cismărie și cojocărie. Condițiunile de 
primire suntă: Băeții să aibă o etate 
de celă puțină 12 ani și să scie să ce- 
tescă și să scrie. Timpulă de ucenicie 
este de 4 ani. Părinții seu tutorii băe- 
țiloră 3untă obligați să îngrijescă de 
îmbrăcămintea loră, și să încheiă în a- 
cestă scopă ună contractă formală după 
ce au espirată 15 dile de probă. Mă- 
eștrii se obligă să dea băețiloră costă, 
locuință și instrucțiunea trebuinciosă în 
meseria la care se voră aplica. Nepu- 
tândă veni părinții seu tutorii copiiloră 
la Brașovă, ei potă prin ună actă făcută 
la pretură să împuternicescă o altă per- 
sonă din Brașovă, ca să închee contract. 
Asociațiunea meseriașiloră ’i suprave- 
gheză în loculă părințiloră, plătesce tac- 
sele de scolă și cele la cașuri de bolă.

* 
* *

Sub titlulă „Distincțiunea a doi în
vățători1' scrie „Ellenzek" dela 24 Oc- 
tomvre, că ună așa numită Gyertyanfly 
Istvan a înființată o fundațiune de 1000 
fi. cu scopulă ca interesele acestei fun- 
dațiuni să trecă în fiă-care ană în favo- 

rulă „Kulturegylet“-ului. Interesele de 
câte 50 fl. de pe anulă acesta și celă 
precedentă, fiindă destinate din partea 
„Kulturegylet" - ului pentru premiarea 
unui învătătoră maghiară a și unui învă- 
țătoră română, premiulă l’a câștigată 
învățătorulă de stată din Săcele, Bartha 
Karoly, și învățătorulă greco-catolică 
din Murășă-Sântana, Komesa George. 
Komesa, dice „E.-k.,“ servesce de 33 
de ani ca învățătoră și este „mentorulă 
patriotică" ală învățământului românescă. 
Lui Komesa ’i s’a dată premiulă cu 
anumite festivități, mergendă la elă o 
deputațiune, ală căreia conducătoră a 
fostă primarulă Mură.șă-Oșorheiului. Foia 
ungurescă mai spune, că acestă învăță
toră a trimisă comitetului din Clușiu 
ală „Kulturegylet"-ului o adresă de mul- 
țămită, care deși este scrisă rău ungu- 
resce, der „e ună modelă ală sentimen
tului patriotică și ală consciinței de da
toria ; îșl esprimă convingerea, că fiă- 
care învățătoră din Ungaria este datoră 
să scie limba ungurescă, pentru ca să 
potă învăța pe elevii săi limba pa
triei.11

Scie autoritatea bisericescă-scolară 
respectivă despre purtarea neromânescă 
a acestui învățătoră susținută cu pâne 
românescă? Scie poporulă din Sântana, 
că învățătorulă său e uneltă ungurescă 
în contra intereseloră românesc!?

** *
Nefericitulă orașă Seghedină, după 

ce l’a pustiită apa și prin noua sa ridi
care pomposă s’a îngropată în datorii 
și năcazuri, dilele aceste mai sosi scirea 
că și institutulu de împrumută și păstrare 
d’acolo, întemeiată cu 80,000 fl., a ban- 
crotatu, avendă peste 500,000 fl. datorii 
și perdându-se de totă 200,000 fl. depu
neri d’ale omenii oră sârmanl, însă lucră
tori și cruțătorl. Foile „patriotice11 plân- 
gendu-se amară spună, că s’a adeverită, 
că vina la acestă cădere ruinătore a ace
lei bănci de bani, ar fi mai cu semă 
graba d’a se da acționariloră pre curând 
dividende câtă se pote de mari, fără a 
se îngriji de ună fondă de reservă. Afară 
de aceea se mai impută direcțiunii, că 
a dată pre cu ușurință împrumuturi, fără 
garanțiă potrivită, că s’a întinsă mai 
multă de câtă i-a ajunsă plapoma, că 
șl-a uitată de datorința și putința sa și 
a vrută să joce rolulă de bancă mare; 
că controla a fostă slabă și alte mai 
multe învinuiri d’acestea. Cercetarea ju
decătorescă va descoperi tote.

** *
Alegerile pentru cameră s’au termi

nată în tote trei colegiile electorale din 
România. Resultatulă alegeriloră e fa
vorabilă guvernului.

* * *
Despre artiștii noștri români in stre- 

inătate se comunică: D-na Darclee (Har- 

tulară) va juca la 1 Noemvre n. în „Ro- 
meo și Iulieta11 la opera din Parisă; D-lă 
Gabrieleseu j ucâ cu mare succesă în Tre
viso pe „Hernani11; D-șora Elena Teodorini 
debuteză în „Gioconda" la 15 Noemvre 
în Roma; D-șora Maria Sâni obținu în 
„Faust" ună succesă strălucită pe scena 
din Nantes; D-lă Demetrescu se află în 
Melbourne (Australia), unde a jucată cu 
succesă pe Edgard din „Lucia".

*
* *

Sinodulă episcopescă serbescă a 
alesă episcopu ală VSrșețului pe archiman- 
dritulă Miron Nicolici din Pacrață.

** *
Se scrie din Brăila, că mișcarea co

mercială e forte mare în acelă orașă. O 
mare cantitate de vină se espărtă pen
tru Italia.

Congresulu naționalii bisericesctL
(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“)

Sibiiu, 11/23 Oct. 1888.
Ședința a XII.

Presidiulă îlă ocupă Prea Sânția Sa 
Episcopulă Aradului, părintele Ioană Me- 
țiană.

Ședința se descinde punctă la 4 
ore p. in.

1. Se autentică protocolulă ședin
ței dinainte de prândă.

2. Cav. Ioană de [Pușcariu repețesce 
propunerea sa, neacceptată înainte de 
prândă, acum ca propunere de sine- 
stătătore, jadecă ca Consistoriulu Metropo
litană să provoce pe celă alesă în 2 
cercuri a opta pentru unulă și apoi a 
dispune alegere nouă în celă neoptată. 
— Se transpune Comisiunei organisă- 
tore.

Ordinea cțilei.
3. Comisiunea bisericescă, prin ra- 

portorulăDr. G. Popovici, protopopă, co
munică raportulă Consistorului Metro
politană ca1 senată bisericescă. Din a- 
cestă raportă se vede, că în genere rela
țiile suntă favorabile ; unde amă dată 
înapoi, amu făcut’o în măsură mică; de 
regulă am progresată, și pe puține tere- 
ne stagnămă, adecă susținemă statulă 
quo.

Dintre propunerile Comisiunii org. 
asupra acestpj. raportă, Vă comunică :

a) Consistoriulă Metropolitană să în
grijescă, ca datele statistice să fie pre- 
sentate cu formulare uniforme și rubri- 
cele să fiă astfelă întocmite, încâtădin- 
tr’ensele să se pote conclude progresulă 
seu regresulă în privința religiosă-mo- 
rală. Acestă propunere s’a primită.

b) In privința concubinateloră să se 
ceră dela guvernă, ca organele adminis
trative să dea mână de ajutoră organe- 
loră nostre bisericescl. — S’a primită.

Pe drumă, pănă a sosită acasă, felă de felă de 
cugete i-au trecută prină capă, cari l’au făcută să 
se întărescă în sine, și să dică, că totă nu’lă va lăsa 
Dumnedeu, și că decă elă este păcătosă, celă puțină 
vre-unulă din copii va fi plăcendă celui de susă și 
astfelă nu va fi uitată cu totulă, ci din când în 
când totă va trimite unora seu altora vr’ună cu
getă bună, și’i va da de lucru, căci dicea elă: 
„când nu va vre Dumnecleu cu omulă, giaba îșl va 
trudi osele, ipentru-că totă nu o va scote la nici o 
cale și ori câtă s’ar munci, nu o va scote la ună 
căpătâiu".

Așa era Niță astă seră, când se întorcea dela 
muncă, și când omulă e astfelă, e de ajunsă pen
tru a’șl uita întru câtva de dilnicile năcasurl și 
a se mângâia în sine pentru ori și câte năpăstuirl 
ară ajunge pe capulă său. Astăcf! nici n’a beută 
rachiu, ba nici prin gândă nu i-a trecută așa ceva. 
Elă se gândea cum să agonisescă și cum să strîngă 
parale pentru a’șl alunga neajunsurile.

Ajungândă acasă, intră în curte, și când vru să 
mergă în casă, se întâlni în tindă cu nenorocita sa 
fată, cu Linca, și câtă o văcln îlă cuprinse ună fioră. 
Era tristă de totă biata fată și acestă lucru îi făcea 
rău lui Niță.

Schimba o vorbă cu Linca, intră în casă și se 
aședă pe o laviță de lângă părete. Rămase puțină 
acolo să se odihnescă și într’ună târdiu îșl luă pălăria 

din capă,, o puse lângă elă, se desbrăcâ de haină, 
aruncă cârligulă și funia după ușe, și apoi începu 
să’șl netezescă părulă de pe frunte.

„Ce va fi avândă lumea cu mine?" se întreba 
elă și clătina din capă. „Dâcă s’a întâmplată neno
rocirea asta în casa mea, eu am să o suferă, ce are 
lumea cu mine? Decă ml-ar da înca-i ceva, der așa 
numai să’șl bată jocă de tine, e lesne. E lesne de 
totă, ba încă e prea lesne; numai de nu i-ar pe
depsi și pe ei Dumnedeu cu vr’o năpaste!“ gătâ elă 
vorba și’șl întorse capulă de se uită pe ferestră.

Din Costa Prundului se surpase ca două robe 
de petrișă și cărluse în curte și se mira cum de n’a 
văcjută când a intrată, cum de n’a fostă mai cu bă
gare de semă, să fi făcută ceva mai dinainte pen
tru a sprijini prundișulă, ca să nu se mai surpe, 
și se necăjea cu firea, der în cele din urmă îi trecu 
năcasulă și <j.ise:

„E lesne să te căescl după ce s’a întâmplată, 
dărînzadară. Așa’să lucrurile în lume, le vedemă totă 
după ce le punemă rău la cale. Așa’să lucrurile în 
lume," grăi elă în sine și aducându’șl aminte de Chiva, 
rămase pe gânduri... „Biata Chiva," dise elă așa pe 
jumătate, ore ce păcată să fi făcută ea, de a cădută 
pedepsa și pe capulă ei ? Nu putemă să vedemu tote 
lucrurile mai înainte și niciodată nu suntemă siguri de 
ceea ce are să se întâmple. Năcasurl d’ale hunei!" 
îșl gândi elă și se așetj.â pe prispa vetrei. Elă nu vrea 

să stea de vorbă cu Linca, și de aceea forte iute 
isprăvea vorba cu ea și’lă supăra prea multă când 
vedea, că fata lui nu se pote uita dreptă în ochii 
omului.

înt r’aceea sosi și Păuna, nevastă-sa, intra în casă, 
dădu bună sera și începu vorba cu bărbatu-său. Spunea 
totă despre alte lucruri, ocolia și numai arareori, când 
din întâmplare și fără voia ei venia vorba de ale 
casei, mai dicea câte ceva și’șl da părerea despre unele 
și altele, er de obiceiu era tăcută.

Niță scose din șerpară fiorinulă, îlă puse pe 
mesă și se uită mândru în ochii nevesti-si. Păuna 
rămase încremenită, nu văzuse nici când așa de 
bizuită pe Niță, și’i părea bine că’lă vede astfelă, că 
cu tote supărările ce’să pe capulă lui, totuși e harnică, 
ba încă mai harnică ca pănă acum, și mai stăruitoră.

„Nu ne lasă Dumnedeu," grăi Niță după ce se 
uita din destulă la nevastă-sa și la florină, apoi mai 
scotocindă în șerpară scdse încă vr’o doispredece 
creițarl și’i trânti pe masă dicândă: „Să ne punemă 
pe trebă nevastă, Dumnedeu ne va ajuta. Nu te mai 
supăra atâta, căci supărarea nici ună bine nu aduce".

Păunii i-se umplură ochii de lacrimi și după ce 
se liniști luă banii, îi puse în lăcrița mesei, ăr mai 
apoi eși în tindă, se asedâ pe ună scăunelă lângă Linca, 
și stătu cu ea multă vreme de vorbă.

** *
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c) Iu. privința tipăririi cărților»! bi
sericesc! cu litere latine, se însărcineză 
consistoriulă Metropolitană a îngriji ca 
bisericele să nu sufere lipsă de cărți bi- 
sericescl, eră la Congresul»! procsimă să 
alternă unii proiectă pentru edarea căr- 
țiloră bisericescl necesarii cu considerare 
și la cărțile bisericescl tipărite în Româ
nia. — Se primesce.

d) In privința unei Academii teolo
gice propusă încă la 1886, să se ceră 
votulii Prea Sânțitului Sinodii Episco- 
pescă.

4. Totă acestă comisiă comunică, 
că ministrulă de resbelă a dată răs
punsă negativă la cererea Congresului 
din 1886, ca să ne dea la milițiă ună 
Vicariu-episcopă-Campestru și cealaltă 
preoțime corespundetore. — Comisiunea 
propune și Congresulă primesce, ca Con
sistoriulă Metropolitană să se pună în 
înțelegere cu Consistoriulă Episcopiei 
resp. Metropoliei din Cernăuți și cu celă 
din Carloveță și tote împreună să reîno- 
iescă pașii de lipsă la timpă potrivită.

5. Comisiunea alesă spre a-șl da 
părerea, decă mai e de a se ține așa nu
mita Delegațiune pentru comunele mixte, 
precum și pentru deslegarea celorlalte 
afaceri comune cu Serbii, face propune
rile următore:

a) Delegațiunea se susține cu cer
eală de activitate de mai înainte, întru 
câtă nu e îndeplinită, sub presidiulă Me- 
tropolitului, pe care ca vicepreședinte 
îlă va înlocui Episcopulă Aradului Ioană 
Mețianu afară de aceea încă 5 membri 
din Sinodă.

b) Consistoriele eparchiale fiă-care 
va ave a aduna materialulu necesară, 
resp. documentele de lipsă pentru pro
cese pe sema comuneloră de pe terito- 
riulă său.

c) Când între Delegațiune și Con- 
sistorii va fi vre-o diferință, aceea seva 
aplana în ședințe comune.

Delegațiunea face raportă despre 
activitatea sa în fiecare ană la sinodele 
eparchiale din Oaransebeșă și Aradă, 
asemenea și la congresă, respective la 
Consistoriulă metropolitană.

e) Eparchiele ca atari, prin organele 
loră, încă suntă datore a face raporte 
cătră congresă despre starea causeloră de 
despărțire totdeuna, când se întrunesce 
Congresulă.

f) Atâtă spesele delegațiloră, câtă 
și cele ale comuneloră sărace, pe basa 
assignării președintelui delegațiunii le 
preîntâmpină fondulă esistentă pentru 
despărțirea comuneloră mieste.

6. La propunerea deputatului Paulă 
Rotariu, se esprimă mulțămită foștiloră 
membri ai delegațiunii.

La propunerea dep. Dr. Gollti, se 
esprimă deosebită mulțămită Pre Sânției 
Sale părintelui episcopă ală Aradului,

carele în cualitate de vice-președinte ală 
delegațiunei menționate mai suntă, tot
deuna cu energia recerută a luată ini
țiativa și cu stăruință de feră a dusă în 
deplinire lucrările începute.

8. In fine la propunerea episcopului 
Ioană Mețianu, se alegă în delegațiune: 
Antonă Mociony, V. Babeșiu, Dr. Ios. 
Gallă, I. Lengeră și I. Bartolomeiu.

Cu acesta, după ce se anunță șe
dința proximă pe mâne la 9 ore a. m., 
se încheiă cea presentă la 6’/., ore.

Darea pentru „scopuri culturale."
„Kolozsvar" vrendă să arate nece

sitatea acestui aruncă de dare pentru 
„scopuri culturale,“ reproduce o statis
tică cu privire la numărulă celoră ce 
sciu ceti și scrie în raportă cu numărulă 
locuitoriloră din singuraticele comitate 
din Arddlă. Etă statistica;

In comitatulU: ai cărui locuitori sein ceti si scrie
snntH: numai:

Solnocă-Dobeca 193,677 17,659.
Cojocna 196,307 32,603.
Hunedora 248,920 31,467.
Sibiiu 141,627 48,711.
Brașovu 83,929 32,857.
Bistrița-Năsăudă 95,617 22,844.
Turda-Arieșă 137,035 17,276.
Mureșă-Turda 158,999 37,567.
Făgărașă 84,571 15,696.
Mar amur ășă 227,436 23,315.

Din acestă statistică vrea „Kolozs-
var“ se arată, că a fostă o necesitate a
a se arunca pe locuitorii din comit. Sol-
nocă-Dobâca darea suplimentară pentru
„scopuri culturale", dedrece în comita-
tulă Solnocă-Dobeca e mai mică ca ori
în care altă comitată numărulă celoră
ce sciu ceti și scrie.

Putere-ar foia ungurescă să ne spună 
de ce felă de „scopuri culturale11 e vorba? 
Pentru cultură kulturegyletistă se vâră 
cu sila mâna în punga contribuabililoră 
ori pentru cultura națională a acestora? 
Și încă ceva: unguresce ori românesce 
nu sciu cei mai mulțl ceti și scrie în co- 
mitatulă Solnocă-Dobeca ? Ce felă de ce
tită și scrisă înțelege foia ungurescă, pe 
celă kulturegyletistă, ori pe celă ro- 
mânescă ?

ScirT polițienescT.
Sâmbătă dimineța a fostă găsită 

ună individă spen4urată de cârligulă 
unei ferestre din dosulă casei lui Jarosi. 
In urma cercetăriloră făcute imediată de 
polițiă, s’a constatată, că spânejuratulă, 
care venise la tergulă Brașovului, este 
ună negustoră slovenă. Faptulă, că elă 
purtase la sine o sumă mai mare de 
bani, 300 fi, și că nu s’au găsită la elă 
nici banii, nici cesorniculă, făcu să credă 
în posibilitatea unui omoră pentru a fi 
jefuită. In urma acesta poliția a pusă 
în mișcare întregulă aparată ce’i stă la

disposițiune, ca se descopere pe făptuitori. 
Din visitarea medicală însă resultă, că 
în casulă de față e o sinucidere, dedrece 
nu se găsesce pe corpă nici o urmă de 
violență. Nue esclusă posibilitatea, ba 
chiar probabilitatea, că spânduratulu a 
fostă jefuită înainte de ase sinucide, ori 
că furtulă s’a comisă după sinucidere. 
Poliția însă urmeză cu cercetările.

Animale sălbatice în India. In India 
britanică au fostă omorîțl prin animale 
sălbatice în anulă 1886, după cum arată 
raportele oficiale, 24,841 de omeni și 
anume 22,134 prin șerpi, 928 prin tigri, 
222 prin lupi, 194 prin leopardl, 11 prin 
urși, 57 prin elefanți, 24 prin hiene și 
1169 prin alte animale, precum scorpioni, 
șacali, porci sălbatici, crocodili, bivoli, 
câni turbați și vulpi turbate. In acelașă 
ană au fostă omorîte prin feră sălbatice 
57,451 de vite de totă feliulă și adecă 
23,769 prin tigri, 22,275 prin leoparcjl, 
4,275 prin lupi, 2514 prin șerpi. 1312 
prin hiene și 758 prin urși. Uciderea 
omeniloră și a animaleloră pare a cresce; 
numărulă omeniloră omorîțl e mai mare 
ca în fiă-care din cei 10 ani precedențl. 
In anulă 1886 au fostă omorîte 22,417 
de animale sălbatice și 417,596 de 
șerpi.

Câni'vindecători de bole. Ună medică 
americană, plecândă din principiulă, că 
țăranulă rănită ori lovită pune pe cânele 
său de linge acolo unde’lă dore, s’a apu
cată d’a studiată principiele, ce facă 
din limba acestui animală ună agentă de 
ușurare și de vindecare, Conclusiunile 
sale suntă așa de avantagiose pentru 
specia cânescă, că s’a hotărîtă să deschidă 
în curândă o stațiune terapentică cu 
cânii. Localitatea, în care se va stabili, 
lângă Zurich, va lua numele de Zungen- 
bad. Câni de tote speciile voră fi acolo 
la disposițiunea bolnaviloră, rănițiloră, 
nervoșitolă și, după ordonanța doctoru
lui, voră linge părțile suferitore într’ună 
timpă determinată. Hrana acestoră sim
patici auxiliari ai sciinței va fi studiată 
și alimente apropiate voră fi date câni- 
loră de cătră servitori speciali. Se ci- 
teză dej a vindecări miraculose, care facă 
a se prevede ună succesă mare pentru 
stațiunea terapeutică dela Zungenbad. 
„Figaro“, de unde luămă aceste rânduri, 
nu se îndoiesce, că eleganții și elegantele 
din totă lumea voră adopta și acestă 
modă nou de curarisire, precum au adop
tată băile de mare.

ULTIME SCIRL
Viena, 26 Octomvre. Ministrul!! 

de comerciu, primindu o deputa- 
țiune a consiliului de administra

ție a liniei ferate Cernăuți, a cji3 
că trebue să se aștepte înainte de 
tote sosirea raporturiloru esacte 
despre secvestrarea liniei Roman- 
Iași-Ițcanl. Consiliulu pregătesce 
unii memoriu ce’lil va adresa mi- 
niștriloru de comerciu și alu afa- 
ceriloru streine. „Fremdenblatt“ 
admite de altmintrelea, că guver- 
nulu austriacă n’are dreptulu de 
a interveni; se crede că guvernul 
din BucurescI va fi pote dispusă 
se cumpere partea românescă a 
liniei Lemberg-CernăuțI-Iași.

Parisu, 25 Octomvre. Se a- 
nunță din Berlină „Jurnalului des 
Debats“, că cu tdte desmințirile 
oficibse, se pâte privi căsătoria 
principesei Victoria, sora împăra
tului germană, cu principele de 
Battenberg ca hotărîtă în princi
piu și ca trebuindă să fiă anunțată 
în curendă.

Parisu, 27 Octomvre. Se anunță 
din Berlină, că proiectulă de că- 
lătoriă ală împăratului Wilhelm 
II în Spania pare, că e pără
sită.

Cursulu la bursa de Viena

Cursuift pieței JBrașovu
din 28 Octomvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.33 V8nd. 9.40
Argintă românescă . n 9.30 J1 9.35
Napoleon-d’orI . . . ii 9.62 H 9.65
Lire turcescl . . . 10.90 H 10.95
Imperiali.................... n 9.90 n 9.95
GalbinI.................... H 5.72 n 5-77
Scris, fonc. „Albina116’/0 101.— H —.—

>i » n ^°/o
n 98.- ii 98.50

Ruble rusescl . . . 127.— 128.—
Discontulă .... 61/,-■8% pe ană.

din 27 Octomvre st. n. 1888.
Renta de aurti 4°/0...............................
Renta de hârtiă.50/,,..............................
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilortl ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilortl ferate de 

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

ostii ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare.........................
Bonuri cu clasa de sortare .... 
Bonuri rurale Banatti-TimLșil . . .
Bonuri cu cl. de sortare.....................
Bonuri rurale transilvane....................
Bonuri croato-slavone..........................
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungureseti........................................
Imprumutulil cu premium ungureseti 
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................
Renta de hârtia austriacă . . . . 
Renta de argintii austriacă .... 
Renta de aurii austriacă.....................
Losuri din 1860 ....................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credita ungar. , 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesei ..........................
Napoleon-d’orI........................................
Mărci 100 împ. germane....................
Londra 10 Livres sterlings . . . .

101.55
92.65

104.50

98.—

116.—
104.60
104.60
104.40
104.40
104.40
104.—

99.50
130.50

125 10
82.10
82.55

109.80
140.25
873.—
305.75
312.40

5.77
9.62 ț

59.251
121.50

Editorii și Redactori! responsabilă: 
Dr. Aurel Wlureșianu.

Trecuseră doi ani de dile dela sosirea Linchii 
din BucurescI.

Niță era văduvi! și’șl vedea singură de năcazurile 
sale. Era în sine ore-cum nemulțămitîi, căci bine că 
nu’i fusese așa dragă nevastă-sa Păuna, der totuși 
simția lipsa unei femei în casă.

Elă avea unii nepoții de unii anii și jumătate, 
îlă chema Florea și era unii băieții frumoșii de totă. 
Acestă nepoții a primită vieța pe când mamă-sa, 
Linca, șl-a dată sufletulă, și ori câte erau pe capulă 
bătrânului Niță, totuși se bucura forte multă când 
se gândia, că Florea va fi mare, că Nicolae va fi 
mare și că îi voră mângâia ei bătrânețele.

Fetele lui, Chiva și Marina, erau harnice, lucrau 
pe întrecute și câștigau multă de totă șl-apoi când 
este câștigă la casa omului, uiți de tote celelalte 
lucruri.

Era o Duminecă de totă frumosă. Niță sta în 
pragulă ușei și se cugeta la felă de felă de întâm
plări din lume, și cum era pusă pe gânduri, nici nu 
vedea pe Nicolae și pe Florea, pe nepoțelulă său, 
cari se jucau prin curte. Aude de-odată ună plânsetă, 
îșl ridică privirea și se uită ca speriată. Florea, um- 
blândă prin curte totă de-afuga, se împedecâ și căfiu. 
Câtă era de bătrână, sări Niță de pe pragă, alerga 
la băețl, luâ pe Florea de mână, se întorse la loculă 
unde ședuse pănă acum și începu să’sl mângăe nepo
țelulă cu vorbe blânde.

„Taci, dragul moșului, taci că nu-țl va finimica.u 
Florea tăcu.
Niță mai ținu câtă mai ținu pe nepotu-său în 

brațe, er mai apoi lăsându-lă erășl prin curte, se ri
dica de pe pragă și rămase în mijloculă curții cuprins 
de o mișcare sufletescă care-lă făcea să nu mai aibă 
astâmpără și să nu-șl mai afle loculă unde să-și potă 
mulțămi firea sa. Eși din curte și nu se întdrse pănă 
târdiu pe vremea prândului.

Ceea ce-i pricinuia acestă mișcare sufletdscă era 
o întâmplare, la care nici nu se așteptase. •

Băiatulă, care ceruse pe Chiva, s’a întorsă la 
casa lui Niță, s’a împăcată din tote și în scurtă vreme 
avea să făcă nunta. De asemenea Marina, fata cea 
pornită a lui Niță, se făcuse mai cu minte și mai 
muncitore ca pănă acum și era și ea în vorbă cu ună 
băiată.

Nu-i lucru puțină ca Niță să fiă atâtă de mân
gâiată la bătrânețe, să-și mărite amândouă fetele în
tr’ună ană. Der deși s’a bucurată, era cu tote aces
tea năcăjită în sufletulă său și adeseori grăia: „De-ar 
fi trăită bieta nevastă-mea, să se bucure și ea!u

Mai deunădl se întâmplase însă, că ună vecină, 
ună omă cu casă grea, totă hamalii de meseriă, luândă 
în spate o sarcină prea mare, l’a năpădită sângele pe 
gură și după trei dile șl-a dată sufletulă. Acestă în
tâmplare l’a pusă pe Niță pe gânduri, căci se cugeta 
la Triua, la fie-sa cea mare, care încă avea o casă 

de copii și ală cărei bărbată, de lacomă ce era la 
muncită, încă putea să pățescă așa ceva. Tocmai acum, 
când era în ajunulă de a-șl mărita amândouă fetele, 
când era bietulă Niță plin de bucuriă în sufletulă său, 
acestă întâmplare i-a dată de gândită și pe când câte 
cineva îi dicea câte o vorbă bună pentru noroculă 
ce a dată peste elă, sârmanulă Niță mulțămea flăcă
ruia cu inimă curată, der în sine se gândea neconte
nită la nestatornicia lucruriloră din lumea acâsta. 
„Dumnezeu nu dă bănătățile pe veciă,“ dicea elă 
adeseori.

*
Niță e bătrână și trăesce încă și adi. E încă 

totă văduvă. In fiecare dimineță îlă vedl coborân- 
du-se în cetate pentru a-șl agonisi ceva, er sera târ
ziu îlă vedl întorcendu-se, când mai veselă, când mai 
tristă, după cum a fostă diua de bună, îlă vedl gâr
bovită de bătrânețe și de muncă, cu funia pe spate, 
cu cârligulă la brâu, trăgendu-șl bătrânele lui piciore 
prin prafulă drumului. Acum este de 59 de ani și 
totuși muncesce încă. Ii place să muncească, și nici 
odată nu-lă vedl tristă de totă, ci totdeuna o radă 
de veselie și o mulțămire sufletescă vedl în fața lui.

Ișl măritase fetele și muncea încă din răsputeri, 
căci Florea era abia de ună ană și jumătate, și Flo
rea era nepoțelulă său dela fie-sa Linca.

I. C. Panțu.
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Concursă.
Pentru ocuparea postului de învățătorii ordinară în classa a 

11-a a scolei conf. gr. cat. din Rodna nouă se escrie prin acesta con
cursă cu terminulă 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 //. 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 prepar andialu, testimoniu de serviciulu de pănă acum, deca a 
servită încă ca învețătoră, 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:

IlazTîcxiiJi. □F'ilipoiix Teod-orlx Iepnrean
parochfi gr. cat. 176,2—1 învățătorii.

CONCURS.
Pentru ocuparea postului de învețătoră la scola conf. gr. cat. 

din Feldru, vicariatulă Rodna, cu ună salariu anuală de 160 fl. v. a., 
care se va primi în rate lunare anticipative din fondulă scolei, se 
escrie concursă pănă în 11 Noemvrie a. c.

Doritorii de a ocupa acestă postă învețătorescă voră ave a 
sușterne suplicile loră înainte de timpulă hotărîtă la subsemnatulă 
senată cu următdrele documente:

Testimoniu despre absolvirea cursului preparandială, și de cua
lificațiune și din limba maghiară, testimoniu de moralitate și de 
serviți u de pănă acum.

Dela senatulă scolei conf. gr. cat.
Feldru, în 23 Octomvrie 1888.

Președinte:
Gregoriu Mureșianu,

parochu gr. cat. 178,3—1

Notară:
Petrea Neamțu, 

învețătoră.

Sz. 7625-188S. 177
tkv. szâmhoz.

Arverâsi hîrdetmenyi kivonat.
A brassoi kir. torvenyszek, mint telekkdnyvi hatosâg, kozhirre teszi, hogy 

Koch Rozina vegrehajtatdnak Stamm Andrâs vegrehajtâst szenvedo elleni 448 
frt. 13 kr. tdkekdveteles es jâr. irânti vegrehajtâsi ăgyeben a brassai kir. torveny- 
szek teruleten levd Botfalu hatârân fekvd, a botfalvi 35 szâmu tkben A-|- alatt 
foglalt 1091/1, 1697/1. 2280, 4149, 5359, 4747/2, 7275, 7928,8104, 8399 es 10079 
hr. sz. ugy a 432 szâmu tkvben A-j- alatt foglalt 594 es 595 hr. szâmu ingat- 
lanoknak ados Stamm Andrâst illeto jutalekâra az ârverest 685 frt. ezennel 
megâllapitott kikiăltâsi ârban elrendelte, es hogy a fenti ingatlanok az 1888 fin 
November ho 17-ik napjdn delelott 9 oralcor Botfalu kozseg irodâjâban megtar- 
tandd nyilvânos ârveresen a megâllapitott kikiăltâsi âron aloi is eladatni fognak.

Arverezni szândekozok tartoznak az ingatlanok becsârânak egyenkenti 10(l/o-ât 
keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. t.-cz. 42 §-âban jelzett ărfolyammal szâmi- 
tott es az 1881 evi november ho 1-dn 3333. sz. alatt kelt igazsâgiigyministeri 
rendelet 8. §-âban kijeldlt ovadekkepes ertekpapirban a kikuldott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-ez. 170. §-us ertelmeben a bânatpenznek a bird- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott szabâlyszeru elismervenyt âtszolgâitatni.

Kelt Brassoban 1888 evi Szeptember ho 1-en.
A kir. torvenyszek mint telekkdnyvi hatosâg.

Sosirea si [Iscarea trenurilora șl Doslelora în Brașm
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovil la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

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

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedi.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucurecî la BrașovO:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedi.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Rugămă pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să binevoiască a scrie pe cuponulă manda
tului poștală și numerii de pe fășia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei1.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


