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Nr. 248. Br&șovtl, Vineri, 8 (20) Noemvre. 1891.
Din causa Sf. sărbători de inâne, diarulii 

nu va apăre pănă Sâmbătă săra.

Brașovil, 7 Noemvre st. v.
In revista nâstră de err, vor- 

bindu despre alegerea de deputat 
dietală din Beclchereculfi micu în 
Bănată, amti constatatu cu părere 
de reu, că și de astă-dată au 
fostă duși la urnă,' de cătră cor- 
teșii guvernului, alegători români 
în acestfl cercă electorală și asta 
s’a putută cu atâtă mai ușoră, cu 
câtă nimeni nu a căutată se-i lu
mineze și se-i facă se ’nțelegă, că 
trebue se mergă cu frații loră, er 
nu se se facă obiela guvernului.

„Luminătoriulu“ din Timișdra 
aduce acum în numărulă seu mai 
nou dela 6 (18) Noemvre unele a- 
mănunte asupra memoratei ale
geri de deputată săvârșită la 10 
Noemvre, cari merită o mai de- 
aprâpe luare aminte.

Ne spune numita foiă între al
tele, că pentru candidatulă guver
nului au votată la Becîcherecă 
390 Români și că în fruntea loră 
s’au aflată număroși preoți și în
vățători români. Aceștia toți și-au 
dată votulu pentru fisolgăbireulă 
cercului loră, „uitându-și de sine, 
de demnitatea și de datorința loră 
unii și din aceia, pe cari pănă a- 
cum dâră nimeni nu i-a ținută ca
pabili a comite ună astfelă de 
pasă.44

Mai găsesce ,,Luminătorulă“ 
cu dreptă cuvântă, că este nees- 
plicabilă atitudinea acesta a me- 
morațiloră preoți și învățători ro
mâni și este totodată și fârte fu
nestă pentru poporu, căci candi
datulă alesă, (adecă fisolgăbiră- 
ulă) este același — care a oprită 
încassarea „cultului44 (salarului în
vățătorului etc.) pentru șcâla con
fesională română, a lucrată pen
tru înființarea de scâle comunale 
în câsta celoră confesionale ro
mâne, și a ui eltitu în totă chi- 
pulă contra desvoltării culturale, 

materiale și naționale a poporu
lui română.

Decă în fața unei astfelă de 
purtări triste, confratele nostru 
din Timișora se mângăiă cu aceea, 
că îndemnulă la acestă,, zăbunelă44, 
în cerculă Becicherecului mică, 
„va fi vre-o mistificațiune prâstă44, 
vr'o „gogoriță veninâsă44, pâte că 
dânsulă se va semți mai împăcată 
în consciință, der causa națională 
nu va fi cu nimică mai înaintată. 
Acestă sâmță îlă are și confratele 
nostru, căci adauge îndată: „ Avemă 
să-i dămă de urmă; tâte elemen
tele bune suntă datâre să nisuescă 
de a se afla răulă, de a se în
drepta și, decă e de lipsă, de a 
se stârpi baccilulu molipsitoră.44

Tâte elementele bune suntu 
datore... Așa este. Der cum se în- 
țelegă și cum lucreză aceste ele
mente spre a paralisa „zăbunelile44 
de feliulă celei din Becîcherecă ?

Acea foiă oposițională maghiară, 
care de năcază că guvernulă a 
învinsă la Becîcherecă asupra opo- 
sițiunei cu ajutorulă alegătoriloră 
români, a esclamată: „și totuși 
esistă la Timișâra ună comitetă 
ală partidei naționale române!44 
i-a dată de urmă, fără să vrea, 
neajunsului. Și totă așa va pute 
esclama mâne altă fâiă oposițio
nală, — decă se va repeți „zăbu- 
nela44 în cerculă Ocnei-Sibiiului, 
unde a candidată fiiulă fostului 
ministru-președinte Tisza: „și to
tuși esistă la Sibiiu ună comitetă 
centrală electorală ală partidei na
ționale române, care are înprogra- 
mulă ei resistința pasivă.'4

Etă deră că se ridică aici o 
problemă uriașă, dâr neîncungiu- 
rabilă, pentru elementele sănătâse 
din sînulă partidei nâstre națio
nale, cari suntă datâre să ni
suescă a sterpi „baccilulă molip
sitoră44 !

Suntemă dedați — s’o recu- 
nâscemă sinceră — a pune vina 

în asemeni cașuri de „zăbuneli44 
fatale, pe-o împrejurare, seu alta, 
numai pe lipsa de activitate și de 
energiă a conducătoriloră din sî
nulă partidei nâstre naționale nu.

Și totuși cea dintâiu întrebare 
ar trebui să fiă: Ce și cum s’a 
lucrată din partea âmeniloră de 
încredere ai partidei, ca să se 
respecteze programulă ei ?

Căci e lucru constatată prin 
esperiență, că în cele mai multe 
cașuri alegătorii noștri retăcescă 
și devină unelta guvernului, pen
tru că suntă părăsiți și lipsiți de 
orl-ce conducere și instrucțiune, 
lăsațî pradă celoră vicleni oră vol
nici, câți sciu să-i înșele ori să-i 
teroriseze.

Fără luptă continuă prevăcțâ- 
târe și energică nu se pâte păzi 
solidaritatea în sînulă poporului; 
acesta trebue înainte de tâte să 
fiă luminată asupra adevărateloră 
sale interese, ca să nu se facă 
uneltă străiniloră!

Din delegațiuni.
In ședința dela 17 Noemvre a sub- 

comisiunei pentru afacerile de răsboiu, 
se puse în disousiune afacerea TJgron- 
Uzelac.

BeOthy, care luâ mai întâiu cuven- 
tulă, făcu propunerea, ca guvernulă co
mună de răsboiu să se însărcineze a lua 
măsurile de lipsă pentru a se transfera 
regimentulu 79, Jellacici, dela Fiume in 
alții locîi. Aminti cele petrecute în par
lamentă cu afacerea Uzelac și arătă pe 
largă răspunsulă, ce l’a dată în parla- 
mentulă ungurescă ministrulă-președinte 
în afacerea Uzelac. Oratorulă întrâbă pe 
ministrulă de răsboiu, decă elă a dată 
espresiune înaintea lui Uzelao amintitei 
desaprobărl și ce urmări a avută acesta 
din punotulă de vedere ală disciplinei ? 
Aminti, că ministrulă de răsboiu a de- 
saprobată încoronarea mormântului, ce 
o făcuse regimentulă JellaoicI la Novid- 
vor; aplicată este ministrulă de răsboiu 
a transfera regimentulă Jellaciol ?

Baronulu Bauer, ministru de răsboiu, 
declară, că împărțirea și dislooarea ar
matei faoe parte din dreptulă coronei și 
în puterea acestui dreptă regimentulă 
de infanteriă 79 a fostă staționată în 
Fiume cu scopulă de a ușura pe câtă e 
ou putință mobilisarea regimentului. 
Față cu observațiunea din urmă a lui 
Beothy, ministrulă de răsboiu deolară, 
că în afacerea Uzelac, declarațiile mi
nistrului - președinte Szapary s’au fă
cută în înțelegere cu ministrulă de răs
boiu. Declară ministrulă, că pedepsele, 
ce s’au dictată ou ooasiunea acâsta, au 
fostă ordonate de elă însuși, le-a comu
nicată cu comanda corpului de armată 
și i-s’au făcută ounoscute regimentului 
pe cale oficială.

Contele Szapary, ministru-președinte, 
se vede silită a declara, că-i bate la 
ochi procederea lui Beothy, oare voesce 
să pună declarațiunea făoută de minis- 
trulă-președinte înaintea parlamentului 
într’o lumină dubiă, oa și cum ar ave 
lipsă de confirmarea ministrului de răs
boiu. In contra acestei insinuațiunl a lui 
Beothy protestâză în modulă celă mai 
hotărîtă.

Bolgăr Ferencz ia în apărare pe 
Beothy. Elă află de lipsă transferarea 
regimentului din Fiume, fiindcă acesta 
ar fi dătătâre de direcțiune pentru cer- 
ourile militare.

Beothy deolară, că nu trage la în- 
doelă ouvintele ministrului-președinte, ci 
doresce numai confirmarea acelora prin 
ministrulă de răsboiu.

După o polemiă mai lungă, propu
nerea lui Beothy a foștii respinsă.

In privința esamenului de ofițeri, Bol
găr află o contrazicere între statistica 
presentată acum și între statistica pre- 
sentată de ministrulă de honvezi; după 
una numărulă voluntariloră osândiți la 2 
ani de. serviciu e de 170, după alta de 
114. Se plânge, că din oausa limbei ger
mane mulți voluntari suntă împedecațl 
a depune esamenulă de ofițeră.

Fej&rvăry, ministrulă de honveZr, 
Zice că diferența între statistice provine 
de acolo, că una dintre ele a fostă pre-

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

(?)
Cerșitorea dela Ponts des Arts.

Novelă de Vilhelm HaufT; trad, de Cornel Scurtu.

„Și pentru ce ? !
„Iți voiu spune, chiar cu perioolulă 

că te vei supăra pe mine. E o trăsură 
frumâsă a timpului modernă, că în cer- 
ourile mai mari s’a recunoscută, că nu
mai o bălă de șcâlă seu o manta mo
dernă de acoperită pâte fi privită ca o 
paupertate spirituală. De aceea s’a lă
sată pe sema domniloră mai bătrâni și 
a unoră dame jooulă de whist, farao, 
și alte de asemenea, cari nu potă să 
țină conversațiunea. Firesce, că în Fran- 
cia jâcă în societate domni în verstă 
dela 20—30 de ani; der suntă numai 
nisce sărmaul omuleți, cari s’au cultivată 
după modulă dandyloră ienglezesol, seu 
cari înși-și simtă, că nu li-se treoă glu
mele, pe cari trebue să le posedă într’o 
conversațiune ceea ce, fiă cercurile \mari 
seu mici, este așa numita conversațiune ce 
însemnă, a te așeZa lângă camină, seu 
în Germania lângă sofe, să beai ceaiu 
și să întreținl o oonversațiune, apoi în 
jn asemenea împrejurare, femeile au e- 

șită din cadrulă loră adevărată."
„Te rogă, ești prea severă, cum 

s’ar —44
„Lasă-mă să termină,14 Z’30 Fro- 

ben cu zelă, „o damă din așa numita 
societate pr'mesce în fiă-care săptămână 
visite de sera ; de șese-orl pe săptămână 
merge ea la așa visite de sără. într’o 
astfelă de societate celă multă jâcă nu
mai tinerimea, afară de balurile cele 
mari, cari însă se dau rară. Restulă cer
cului, domni și domne, se întrețină în 
conversațiune. Suntă bărbați cultivați, 
în adevără cu spirită, cari în cercurile 
de bărbați suntă tăcuți și plictisitori, 
der față de dame suntă glumeți și vor
băreți, și desfășură o comoră de cultură 
socială și de eunoscințe generale, cari pe 
toți ’i pună în uimire. Nu deșertăciunea 
este care face pe acești bărbați strălu
ciți seu eloquențl, ci sentimentulă, căci 
partea mai interesantă a soiinței loră se 
potnvesce mai multă pentru femei, de- 
oâtă pentru bărbați, cari suntă mai multă 
sistematici, cari îșl ridică mai susă pre- 
tensiunile loră.44

— „Bine, îmi potă închipui astfelă 
de bărbați, der continuă. 44

„Prin astfelă de ămenl primesce 

conversațiunea o formă, o basă, și mai 
multă vieță; femeile, și cu deosebire fe
meile cu spirită, în cele mai multe ca
șuri nu potă conversa atâtă de vioiu, 
precum .se întâmplă când numai ună 
bărbată se fiă acolo martoră și totdeo
dată și arbitriu. Numai prin asemenea 
bărbați se pâte apuca pe calea glumeță 
și interesantă. Și pentru ca și femeile 
să Zică vre-unu cuvântă, pentru ca să 
apară cu spirită și cultivate, trebue să-și 
încârde tâte puterile, să pună în miș
care totă spiritulă loră, pentru ca să 
oontribue și ele la toiulă conversațiunei 
generale, în care să scaldă întrega so
cietate. Totuși ertă-mă, fondulă acesta 
în curândă secă, închipuesce-țl, în tote 
serile de iernă să fii cu spirită, ce 
chină !“

„D-ta, Froben, prea esagerezl lu
crurile —44.

„De locă nu, spună numai aoeea ce 
amă văZută, ceea ce am esperiată. De 
când în timpulă modernă e la modă o 
astfelă de conversațiune, fetele suntă ou 
totulă altcum educate ca mai ’nainte; 
sărmanele creaturi! Câte nu trebue ele 
să învețe dela etatea de ZeQe ani 
pănă la cincispreZece ani, Istoriă, geo

grafia, botanică, fisică, ba și așa numi- 
tulă desemnă superioră și pictura, este
tica, istoria literaturei, despre oântărl, 
musică și dansă niol nu mai amintescă. 
Obiectele aceste le pricepe bine ună băr
bată, după obiceiu numai în etate de 18 
sâu 20 de ani, pe încetulă leînvețămai 
temeinică, elă multe înveță prin sine 
însu-șl, prin urmare le și Jsoie mai bine 
aplica și când în etate de 23 de ani seu 
mai târZiu elă intră în cerourile aceste 
atunci posede o mare siguranță în sine, 
ohiar și decă are numai pe jumătate o 
desteritate și înțelepciune a vieții. Der 
fata? Te rogă! Decă o astfeliu de- 
copilă nenorocită de 15 ani, îndopată cu 
diferite eunoscințe, pășesce în lumea 
mare, ce minunate ’i se pară tote! Ea 
e târâtă fără îndurare în tâte cercurile, 
deși de multe-orl ’i place pâte machine 
să fiă singură în camera ei; trebue să 
strălucâscă, să converseze, trebue să-și 
aplice cunosoințele ei de șcâlă ; în cu- 
rândă ’i se ceră pretensiunl mai înalte. 
Ea trebue să vorbescă despre obiecte 
de artă și literatură totă așa de bine, 
ca și cei mai bătrâni. Așaderă ea peste 
Zi îșl adună tâte espresiunile de artă po
sibile, cetesce Ziare, pentru ca să-și câș- 
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sentată înainte de a se fi terminata pe 
deplintt consorierea. Plângerea lui Bol- 
gar, că necunoscința limbei germane ar 
fi pricinuită nereușirea la esamenă, e 
neîntemeiată, ceea ce o dovedesce cu 
date.

Munnich Aurel constată, că soopulă, 
ce s’a avută în vedere la aducerea legei 
pentru voluntari, s’a ajunsă pe deplină, 
deârece prin introducerea nouei legi se 
dobândescă atâția oficerl de reservă, de 
câți era lipsă pentru acoperirea neajun
sului. Mai înainte abia depuneau esame- 
nulă 20%, acum însă îlă depună 80%. 
Decă însă noii oficerl de reservă oorăs- 
pundă așteptăriloră în privința cualifioa- 
țiunei loră, ori nu corăspundă, acâsta 
numai mai târcjiu se va pute constata.

CRONICA POLITICĂ»
— 7 (19j Novembre.

— Oorespondentulă clarului „Daily 
News" din Sofia a avută tjilele trecute 
două convorbiri cu d. Stambulov, despre 
cari dă sâma pe largă în (jiarulă său.— 
Deoă m’ai întreba, — a cji80 ministrulă 
presidentă ală Bulgariei, — de este bună 
seu rea guvernarea mea, n’așl pute de- 
câtă să-ți răspundă: Privesce în jurulă 
d-tale. Progresele Bulgariei suntă aprâpe 
de necrezută, bunăstarea poporului cresce 
pe totă 4iua« Numărulă bănciloră de a- 
jutorare sporesce mereu și deja ele dis
pună de ună oapitală de dece miliâne 
de florini. Armata este în starea cea 
mai bună. O sută de mii de âmenl ser- 
vescă sub stegă, altă sută de mii e în 
reservă. Acâsta s’a făoută cu mari j ertfe 
bănesol, a fostă însă lipsă, deârece Bul
garia are veoinl cari suntă espușl unel- 
tirilora panslaviste. Armata bulgară for- 
meză o colosală putere de apărare pentru 
Turcia. „Autoritățile militare ale Europei 
să socotescă câte sute de mii de omeni 
ar trebui să pornescă din Kișineu, pen
tru ca să trecă Dunărea." Panslaviștii 
ară fi voită să împingă pe Bulgari să 
atace Adrianopolea și Dedeagau. „N’amă 
voită să luămă asupră-ne acestă rolă, și 
de aceea panslaviștii au hotărîtă să-și 
răsbune în ori ce chipă împotriva nâstră." 
Bulgaria merită spriginulă Europei în 
lupta ei grea, și Europa ar trebui să-i 
dea acestă sprigină recunoscendă pe prin- 
țulă Ferdinandă. Prin acesta s’ar pune 
capătă ori-cărei nesiguranțe în Bulgaria. 
Eu declară, încheiă d. Stambulov, că 
m’așl retrage dela putere îndată oeprin- 
țulă ar fi recunoscută și după ce ași 
face să se publice o amnestiă generală 
pentru toți Bulgarii cari au emigrată de 
bună voiă, precum și că să se desființeze 
tâte legile escepționale.

— Deputatulă italiană Puppi a- 
nunțâ o interpelare guvernului, oă 6re 
ce posițiune va lua guvernulă față de 

maltratarea oe au suferit’o doi cetățeni 
italian! pe teritoriulă italiană din partea 
gardei financiare austriace. Casulă este 
următorulă: Doi Italieni din San Gio
vanni Mangano din provincia Udina, au 
fostă surprinși la venătore de cătră nisce 
pazniol financiari austriacl, oarl voiră 
să-i desarmeze. Italianii protestară, cfi- 
cendă că se află pe teritoriu italiană, 
der finanții le spuseră, că-’șl voră răs- 
buna când cei doi ItalianI se voră afla 
pe teritoriu austriacă. ț)iarulă „Opinione" 
cjice că ambele guverne au aoeleașl pă
reri față de incidentulă acesta.

SCIRILE QILEI.
— 7 (19) Noemvre.

Camerile române, suntă convocate în 
sesiune ordinară pe cpua de 15 No
emvre a. o. ♦* *

Confederația balcanică. Studenții uni
versitari români au primită următârea 
scrisâre din Atena. „Colegi! Avemă 
onârea să vă însciințăm, că Joi, 17 Ootom- 
vre a avut locă o ședință mare în localulă 
societății Amiciloră poporului. D. Ra- 
dos, președintele delegațiunei studețiloră 
helenl la Giurgiu, a vorbit despre acestă 
congresă în fața membriloră uniunei stu- 
dențiloră Syllogului Arohaică a univer- 
sitariloră și a somitățiloră lumei savante 
din Atena. D. Delyannis, fratele pri
mului ministru, profesoră la facultatea 
de medicină și ex-reotor, presida ședința. 
Oratorulă, forte aplaudată, a espusă o- 
pera congresului și a descrisă impresiile 
nostre asupra României. Sfîrșindă, D. 
Rados îndemna pe studenții helenl să 
continue opera congresului și să convâce 
la Atena pe representanțil Federațiunei 
studențiloră din peninsulă. Aceste cu
vinte au fostă aclamate de tâtă lumea. 
22 Ootomvre 1891. — Delegații studen- 
țiloră: A. Filadelf. N. Raphaeluu.

* * *
Aniversarea căsătoriei Regelui și Re

ginei României s’a serbată în 3 Noem
vre v. Cu acestă prilejă, din mai multe 
părți ale țării domnele române au tri
misă Reginei la Pallanza telegrame de 
felicitare. Intr’altele domnele din jude
țul RomanațI îșl esprimă dorința de a reîn- 
torce Regina în țâră : Lipsa MajestățiI Vos- 
tre fiind adânc simșită în țâră, credem a ne 
asocia dorințelor generale, rogând a Vă în- 
torce cât mai curând în întregimea sănătă
ții; câtă bucuriă ați revărsa în doiosele 
îniml române". Urmâză mai multe is
călituri.

** *
Unii darii alfi regelui României. Foile 

din Berlină spună, că M. S. Regele Ro
mâniei cu ocasiunea visitei sale la cur
tea germană ară fi presentată împăratu

lui germană ca dară două superbe albu- 
murl ou fotografii din România. In 
aceste fotografiil se oglindesce viâța 
culturală, națională și socială a Româ
niei. Unulă dintre albumurl cuprinde 
fotografiile prinoipaleloră edificii publice 
din capitală, peisage din Sinaia, chipulă 
vestitei biserici din Argeșă și diferite 
fotografii de ale ostașiloră români din 
tâte trupele și ale marinei române. Ală 
doilea conține porturi poporale și isto
rice române, costume preoțescl, boeresoî, 
orășenesol și țărenescl, precumă și dife
rite grupe poporale. Multe din aceste fo
tografii suntă însoțite de versuri com
puse de regina Elisabeta chiar în de- 
cursulă bâlei sale în Veneția și în 
Pallanza. ** *

Din oerculii Branului ni-se scrie: „In 
16 Noemvre n. c. d-lă pretoră Ștefană 
Necșia a visitată cancelaria din comuna 
Poiana Mărului și Holbavă. Actele ofi- 
oiâse atâtă ale notarului, câtă și ale pri
marului și cassarului s’au aflată în ordine 
esemplară și d-lă Necșia s’a vătjută în
demnată a esprima mulțămită protoco
lară activului și vrednicului notară Ioană 
Vodă, cum și d-loră plimarl comunali 
pentru esemplara ordine și regulata ad
ministrare a luorăriloră comunale. Sâra 
s’a dată în onârea d-lui pretoră Necșia 
o cină comună, la care luâ parte și a- 
mabila d-nă Eleftera Necșia, soția d-lui 
pretoră. La cină s’au rostită mai multe 
toaste în onorea simpaticiloră ospețl și a 
altoră funcționari de ai noștri din a- 
cestă cercă." *

* ♦
Inaugurarea fundațiunei Caroliî I, se 

va săvîrși cu mare solemnitate în 10 
Mai 1892. ** *

Logodnă. D-lă Otto Popovicl, fores
tieră la comunitatea de avere în Caran- 
sebeșă, s’a fidanțată la 10 Noemvre st. 
n. cu simpatica D-șoră Elena Popovicl, 
fiica D lui Bucură PopovicI oomeroiantă 
în Hațegă. — Căldurosele nostre feli
citări. * * *

Influența. Gazetele germane spunu,
că influența, oare băutuia de mai multă 
timpă în Silesia, șl-a făcută apariția în 
provincia Posen, unde a luată ună ca- 
racteră de gravitate mortală. Șcălele 
s’au închisă în cele mai multe comune.
Influența s’a declarată și în mahalalele 
de nordă ale Berlinului. Spitalele suntă 
pline de bolnavi. ** *

Contele Clam-Martiniz, unulă dintre 
conducătorii cei mai distinși ai partidei 
conservative din Boemia, a răposată în 
cjilele trecute în castelulă său Smeona, 
din Boemia.

** *
Contrabandă de tutunîi. Din Timișora 

se anunță, că direcțiunea financiară de 
acolo e pe urma unei bande ou întinse 
ramifîcațiunl, oare esercită sistemetioă 
contrabanda de tutună și alte șarlatanii. 
Doi funcționari financiari, între cari o 
femeiă, au fostă arestați

** *
Esplosîune. Din Munchen se tele- 

grafiază: In apropierea de Neu-Ulm a 
esplodată oasanulă unei looomotive a 
unui trenă de mărfuri. Ooduotorulă a 
fostă omorîtă, er două persâne rănite. 
13 vagâne au fostă sfărâmate.

. Cununia. D-lă Valeriu Florianu, cle- 
rică abs. și învățătoră, se va cununa 
Duminecă, în 10 (22) Noemvre, ou d-ra 
Maria Popu din Nojlaoă. — Dorimă 
fericire tinerei părechl!

Starea învățământului în Munții 
Apuseni

ii.
Abrudtf, 9 Noemvre n. 1891.

Oumoă nu indiferentismulă popo
rului, oi defeotulă de zelă este causa de- 
oăderei instracțiunei poporale se pâte 
vede și din următorulă casă:

In Lupșa cu finea anului șoolastică 
se făcuse vestea, că vine protopopulă 
oelă nou la esamenă. Pe ejiua* fixată se 
aduna la șcâlă la esamenă mulțime de 
copii, cari însă în 5 eța loră pănă atunci 
nu fuseră la șcâlă. Protopopulă se înfor- 
meză acasă la parochulă, decă suntă 
copiii la șcâlă? — Da, suntă fârte mulțl, 
răspunde parochulă. Când se ducă însă 
la șcâlă, ce să vecjl ? Abia găsiră în șcâlă 
câțiva elevi timicjl. Luorulă s’a întâm
plată așa, că învățătorulă, văcj.endă su
medenia de elevi presențl, a căroră față 
pănă aci n’o mai văcjuse, de grâza răs- 
punsuriloră, ce ară fi dată, a luată ună 
băță și li-a arătată de astădată ușa, pănă 
ce a rămasă cu ai săi. Acești școlari 
chiar așa ar fi venită și dealtă-dată la 
școlă, decă s’ar fi aflată cineva să-i 
chieme.

La aoestă locă, trebue să mai amin- 
tescă ceva din Câmpeni. Aici este adecă 
pentru învățătoră salară erarială de 158 
fl. v. a., errestulă pănă la 300 fl. ar tre
bui să se suplinescă din fondulă comună 
șoolastică din Câmpeni. Acești 158 fl. 
s’au dată învățătorului totdeuna pănă în 
anulă 1886. Atunci erarulă i-a denegată 
sub cuvântă, că postulă învățătorescă 
nu a fostă ocupată prin concursă, după 
oum era prescrisă, cea oe e și adevărată. 
De atunci cei 300 fl. se plătescă numai 
din fondulă comună școlastioă, prescur- 
tându-se astfelă o avere națională ro- 
mânesoă cu 158 fl. v. a. pe ană, fără sg 
fi protestații cineva măcaru printr'unu cu- 
ventă în contra acestei prescurtări.

In totă tractulă nu se află o singur

tige o judecată despre cartea cea mai 
nouă, și fiăoare sâră e pentru ea ună e- 
samenă, o șcâlă, oând ea trebue să a- 
plioe ou dibăoiă, aceea ce a învățată. 
Cumoă ună bărbată de-o adevărată oul- 
tură, cu adevărate cunoscințe are orâre 
față de-o asemenea conversațiune, îți 
poți înohipui; mai întâiu va zîmbi față 
de acestă obiceiu rău, mai târcjiu însă 
îlă va afla perioulosă, elă va blăstăma 
aoestă cultură superfiotală, care smulge 
pe femei din cercurile loră liniștite și le 
face semi-bărbațl, pe când bărbații de
vină semi-femei, obiclnuindu-se să dis
cute, Șsă flecăresoă după cum facă feme
ile ; elă va dori pentru femei mai nobile 
acea liniște, acea sigurătate, oum se a- 
flă la ele acasă și unde te simți mai 
bine, ca în ori ce cercă cu spirită !"

„E ceva adevărată în ceea ce spui 
D-ta“, răspunse dâmna de B aldner, „nu 
potă săjudeoăpe deplină lucrulă acesta, 
fiind că n’amă avută nicl-odată fericirea 
seu nefericirea, de a trăi în cercurile 
acelea. Der mie totuși mi-se pare și a- 
aoolo, ca ori unde, oă luorurile aceste 
mai puțină bune isvorăscă numai din 
esagerațiune. E adevărată aceea ce did 

D-ta, că nouă femeiloru ne este indicată 
ună cercă mai restrînsă și anume căsni
cia aceea, care e chiămarea nostră. Noi 
ne vomă duce într’ună câmpă nesigură, 
dâoă vomă părăsi cu totulă acestă ceroă. 
Der voescl să ne răpescl nouă bucuria 
unei oonversațiunl spirituale cu bărbații? 
E adevărată, oă septe asemenea sări ne 
voră conduce la luorurl nenaturale, la o 
oultură superficială și la oboselă; der 
âre nu se pâte aplica nici ună mijlooă 
în contra acesteia?"

„Pâte m’amă asprimată prea aspru, 
voiamă —“

„Lase-mă să vorbescă și eu", tji86 
ea cu blândețe: „D-ta însu ți ai cjisă, 
că femeile între dânsele rară potu duce 
o conversațiune așa numită cu spirită. 
Eu sciu prea bine, ce penibilă este într’o 
societate de femei o damă așa numită 
cu spirită, căreia i pară frivole to te lu
crurile, cari nu suntă generale și intere
sante. Noi ne simțimă strîmtorate și în 
fine, ou puțina nâstră sciință, voimă mai 
bine să ne înroșimă înaintea unui băr
bată, decâtă înaintea unei femei. De re
gulă, dâcă suntă la ună locă numai fe
mei, seu fete, se vorbesce numai despre 

economiă, despre treburile căsei, despre 
veoinl, seu chiar și despre noutăți seu 
mode; dâr âre să fimă noi țermurite nu
mai la cerculă aoesta? ceea ce e în ge
nere interesantă și folositoră pentru cul
tura nâstră, să ne rămână cu totulă 
streină ?“

„Dumnezeule, nu mă înțelege rău, 
voit’amă eu să o died acâsta?"

„E adevărată", continua ea ou zelă, 
„e adevărată, oă bărbații posedă acea 
profundă și sistemisată soiință, aoea cali
tate, care eschide ori ce semidocțiă, seu 
chiar aparința de nesoiință. Der cu oe plă
cere ascultamă noi femeile o conversa
țiune între bărbați, care se mărginesce 
pe lângă obieote, cari nu ne suntă toc
mai străine, spre esemplă despre o carte 
interesantă, pe care amă cetit’o, despre 
tablouri, pe cari le-amă vădută ; să înțe
lege, că învățămă fârte multă, când 
ascultămă ce se dice despre acestea său 
puteam ca să luămă și noi parte la dis- 
ousiune; judeoata, oe ni-o faoemă în tă
cere, se desvoltă și devine mai ooreotă 
și fiă-cărei femei culte trebue să-i placă 
o astfelă de conversațiune. Niol nu-mi 
vine să credă, că bărbații potă să ne ia 

în nume de rău acâsta, numai decă — a- 
dăugâ ea zimbindă, „noi nu strălucimă 
singure și nu voimă să părăsimă cerculă 
modestă, care ni s’a oferită odată."

14.
Ce frumâsă era ea în momentulă 

acesta; conversaținnea ’i făcuse obrajii 
purpurii, ochii ei luceau și zimbetulă, 
ou care încheia, avea în sine ceva atâtă 
de fărmeeătoră și simpatică, încâtă Fro- 
ben nu soia, să admire mai multă frum- 
seța acestei femei seu spiritulă ei, seu 
modulă simplu și plăcută de a se es
prima.

„De sigură", tjise elă pierdută în 
privirea ei, „de sigură amă fi fârte ne
drepți, decă n’amă voi să respectămă 
astfelă de pretensiunl delioate și îndrep
tățite ; căci ar trebui să țină de fârte 
nefericită pe acea femeiă; care pe lângă 
ună spirită cultivată și o atragere spre 
lectură și conversațiune ou spirită, n’ar 
afla astfelă de resunete în împrejurimea 
ei; în adevără, mărginită numai la ea 
însă-șl, trebue, că e fârte nefericită."

l'osefa roși și ună nor întunecos trecu 
peste fruntea ei frumâsă, ia suspina fără 
de voiă, și cu spaimăobservâ Froben, oă o 



Nr. 248—1891. GAZETA TRANSILVANIEI. Pagina 3.

șcâlă ou doi învățători, deși este oonsta- 
tată, oă chiar și de nu ar reclama o acâsta 
numărulă prunciloră, totuși ar trebui să 
se facă din considerarea progresului, ce 
s’ar obține. S’ar pută aplica doi învăță
tori în Buciumșesa, unde averea biseri- 
cei fiindă în numărării de 17,000 fl. v. 
a. și pe lângă acesta venite din alte rea
lități, prea ușorii s’ar pută și susțină. 
Aci suntă oam 120 copii obligați a fre- 
ouenta școla, dintre cari însă septuage- 
narulă parochă și vioe-protopopă ono
rară a escusată atâția, câtă lipsa unui 
ală doilea învățătoră să nu flă evidentă. 
.Der din cei escusațl suntă și deaceia, ai 
oăroră părinți reclamă, oă ei nu voescă 
să le fiă pruncii escusatt, ci vriu se umble 
la scălă. Superioritatea, fiindu-i atrasă 
atențiunea în alte părți mai urgente, nu 
întrevine pentru doi învățători, deși po- 
porulă i-ar primi cu cea mai mare bu
curia, ba unii chiar cu entușiasmă.

Să ne întărcemă acum la sinodă. 
După deschidere, s’a cetită protooolulă 
ședinței sinodului trecută, s’a constituită 
senatulă școlastică eparchială în persâ- 
nele d-loră : preoți Alesandru Papiu, Ioană 
Maioră, Iovu Băbuță și Andreiu Oprea; 
mireni, Dr. Laurențiu Popă, Nioolau Hu- 
driciu, Ioană Maoaveiu, Mimeonă Marou, 
Constantină Săbău, Demetriu Vașiu, Dr. 
Simeonă Oaiană, Iuliu Albini, și notară 
Alesandru Ciura.

Cu ocasiunea constituirei, arătân- 
du-se importanța senatului școlastică epar
chială, unulă dintre mebri atrage aten
țiunea celoră presențl asupra împreju- 
rărei oă în comunele, unde șcdla nu are 
grădină de pomologiă, membrii potă stă
rui, ca oomuna politică să segregheze și 
îngrădescă ună teritoriu corăspuncjătoră 
ca grădină de pomologiă, unde atâtă 
privații, câtă și învățătorii cu școlarii să 
se deprindă în horticultura. Aci s’a năs- 
oută o discusiune interesantă cu privire 
la modulă de realisare și la resultatele 
ei practice. O disonanță a produsă escla- 
marea unui preotă din o parochiă tare 
împopulată, der fără grădină școlastică, 
că: să-și facă totă omulă pentru sine, 
deoă-i trebue, și nu ceră concursulă al
tora (sic!) De faptă lucrulă stă așa, că 
afară de Buciumșesa, nu se află gră
dină de pomologiă în nici o parochiă, 
respective și de se află grădini, nu se 
folosescă spre instrucțiunea în pomologiă. 
In Buciumșesa se află, ce e dreptă, însă 
pufinulă resultată, ce-lă arată, este a se 
mulțumi în cea mai mare parte fostului 
învățătoră înainte de acesta cu 6—7 ani, 
Ioană Popă Reteganulă. De atunci în- 
oâce, pănă mai astă primăvară, când a 
mai începută a mișca lucrulă nou denu- 
mitulă capelană, nu s’a mai făcută mai ni- 
mică. Actualulă vice-protopopă întețesce 
însă cu tâtă rigărea înființarea ăstoră 

felă de grădini, ceea ce sperămă, că va 
ave resultate binecuvântate.

S’a decisă în sinodă mai departe: 
crearea unui fondă pentru înființarea 
unei biblioteci tractuale. Aci încă s’a 
născută discusiune forte înflăcărată: 1) A 
fostă dispută cu privire la destinațiunea 
fondului. Unii la propunerea președintelui, 
voiau să fiă de-ocamdată numai pentru 
înființarea unei biblioteci tractuale, alții 
la propunerea unui preotă tînără voiau 
să fiă ună fondă ală cultului, de unde să 
se dea ajutoră cu timpulă nu numai bi- 
bliotecei, ci și altoră trebuințe biseri- 
oesol-șoolastioe. Punendu-se la votă, s’a 
primită propunerea președintelui. 2) S’au 
discutată mijldcele, cu ajutorulă cărora 
să se înființeze fondulă. La acâstă discu
siune au vorbită pro și contra cu argu
mente tari și câțiva dintre laici și s’a 
decisă, ca fiă-oare preotă, înoependă cu 
anulă ourentă, să solvesoă câte 1 fl. la 
ană și fiă-care biserică câte 50 or. Că 
pentru ce în sarcina bisericeloră s’a pusă 
o sumă atâtă de mică, se va vedâ din 
oele ce voră urma.

Literatură.
„Roniânisclie Revue" politisch-litte- 

rarische Monatschrift. Direction: Wien, 
VIII., Feldgasse 15. Anulă VII. N-rulă 
10 ouprinde: Die gr. orient, romănische 
Kirche in Ungarn und Siebenburgen. — 
Die psichologisohe Begrundung der ele- 
mentaren Denkthătigkeiten im Rahmen 
Herbart’schen Wechselwirkung derVor- 
stellung, von Prof. Stefan Velovan. — 
G-eschiohte der Romănen im trajanischen 
Dacien, von A. D. Xenopol. — Die le- 
bendide Quele, von George Coșbuc. 
Deutsch von L. V. Fisoher. — Der arme 
Dionys von Michael Eminescu. Deutsch 
vonSigmund Disohe. — Rundsohau. — 
Litteratur.

A apărută:
România și viitorul fi resbelfi, de 

Stavruță Zamfirescu, licențiată ală fa
cultății de dreptă din Parisă, fostă con- 
siliară ală Curții de Apelă din Craiova. 
BucurescI, Tipografia Eufrosina N. Miu- 
lescu. Strada Câmpinenu Nr. 46. 1891. 
Formată 8° cu 15 pagini. Prețulă 50 
bani.

ULTIME SOIRI.
Belgrade, 19 Noemvre. Regele 

Miland a renunțată la tote drep
turile sale legale și constituționale 
din Serbia, va se cjică și la ran- 
gulQ de generală și cetățenă ser- 
bescă. Dr. Dokics, consilieră de 
stată, a fostă la densulă în Parisă 
și la înduplecată la acesta. Nu este 
încă cunoscută, că pe ce preță a 
făcută elă acesta. Se presupune, 
că la acesta l’ar fi. induplecată 
faima, că Garașanin, are de gândă 
se propună în Scupcină, esilarea 
lui Milanu.

DIVERSE.
Flota lui Columbu consta, după ună 

studiu ală unei reviste spaniole de ma
rină, din trei așa numite „oaravelle", 
cari se numeau, „Santa Maria", „Ninn" 
și „Pinta". Nu se sciă însă nimică des
pre construcția acestoră caravelle. Aceste 
trei corăbii erau cam mici. Corabia ad- 
miralului „Santa Maria" avea o lungime 
de 19 metri, o lățime de 6.7 metri și o 
adâncime de 4.5 metri. Cuprinsulă ei 
era de 120—130 de tone, și echipagiulă 
ei, se dioe că a fostă de 70—90 de 
omeni. Aceste corăbii aveau două ven- 
trele, prin urmare erau fdrte neperfectă.

Cremațiunea și Jidanii. In Londra 
muri d'lele acestea o jidancă din sooie- 
tatea alâsă, care prin mai multe fapte 
de binefacere îșl câștiga ună nume fru- 
mosă. Ea lăsă cu limbă de morte, ca tru- 
pulă ei să fiă arsă. Bărbatulă ei, dr. 
Davis, voi să satisfacă acestei ultime do- 
dințe a soției sale și atfelă elă ceru dela 
căpetenia sinagogică a Jidaniloră conce
siunea, ca cenușa cadavrului arsă să o 
îmormânteze în oimiteriulă jidovescă. 
La acestă cerere, mai marele rabiniloră 
dr. Adler răspunse, că „atâtă legile Is
raelite, câtu și tradițiunile, pretindă ca ca- 
davrulu se se imormenteze, ir cremațiunea 
o consideră ca nedemnă și infamă'3-. După 
aceea dice dr. Adler, că de multe-orl 
îmormântarea în cimiterulă jidovescă 
este singura legătură, ce-lă lâgă pe Ji
dană de frații săi coreligionari. In fine 
o conferență de rabini a concesă depu
nerea cenușei cadavreloră arse în cimi- 
teră, der a declarată totodată, că con
cesiunea acesta nu se pote considera ca 
o aprobare a cremațiunei.

Popolațiunea Poloniei rusesc!, după 
conscrierea poporațiunei din anulă tre- 
oută, s’a constatată a fi de 8,255.562 [de 
locuitori între cari nu. suntă socotiți 
vre-o 684,041 de locuitori aflători în stră
inătate. Pe ună ohilometru pătrată să 
vină 65 de suflete, va să cjicâ popora- 
țiunea e multă mai dâsă, decâtă pe te- 
ritoriulă Ungariei, ba e aprâpe atâtă de 
desă, ca și în Francia, ceea ce dove- 
desoe, oă pe lângă tâte asupririle ce se 
4ice, că le-ară suferi Polonii din partea 
Rușiloră, poporațiunea se sporesoe. Celă 
mai impopulată este guvernamântulă 
Varșoviei, care numără 1,429.497 de lo
cuitori ; oelă mai puțină impopulată este 
guvernamântulă Suvalki cu 598,923 de 
locuitori- In întregă Polonia rusescă 
se află 114 orașe și 1286 comune, oarl 
tâte suntă mari. Bătătoră la oohl 
este numărulă celă mare ală Jidaniloră. 
Se află adecă 1.134,278 va să cjicâ. 14°/0 
din poporațiune suntă Jidani. In Varșo
via două din cinol părți ale poporațiu
nei suntă Jidani. Sporirea Jidaniloră o 
semnifică mai bine următorele cifre: In 

1816 se aflau 2,519.831 de creștini și 
212,934 Jidani, va să (Jioă. creștinii ste- 
teau față cu Jidanii în proporția 91.7 : 
8.3; în 1846 proporția era de 88: 12; 
în 1886 era 83 : 17. In apropiarea gra- 
nițeloră Galiției se află multe orașe lo
cuite aprdpe esclusivă numai de Jidani. 
Convertirea la religiunea greoo-orien- 
tală, pa lângă tote presiunile atribuite 
Rușiloră, face puține progrese. Abia 4.8 
°/0 suntă greco-orientall și înoă și aceș
tia numai în cercurile Hrubiesson, Vlor- 
dava, unde de secuii s’au aflată greco- 
orientall.

NECROLOGUL Romulus Miculescu, 
candidată de advocată, a răposată în 
Budapesta la 4 (16) Noemnvre în etate 
de 43 de ani. ’Lă deplânge întristata sa 
mamă Sofia Miculescu n. Sando, preo- 
tâsă văduvă.

Fiă-i țărâna ușâră!

Cursulu la bursa din Viena
din 18 Noemvre a. c. 1891

Ranta de aură 4% ...... 101.10
Banta de hârtiă 5°/o .... ■ . 10005
'mprumutulă căiloră ferate ungare •

aură 115.30
dto argintă - - - • . 97.60

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [1-ma emisiune] - - 108.76

Amortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare [2-a emisunei] - - —.—

Imortisarea datoriei căiloră ferate de 
ostă ungare (3-a emisiune) - - —.—

Bonuri rurale ungare ..... 89.65
Bonuri croato-slavone ..... 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă ....... —.—
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 137.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului - . 128.25
Renta de hârtiă austriacă .... 89.45
Renta de argintă austriacă ... - 89.— 
Renta de aură austriacă ..... 107.50
LiosurI din 1860 .................... ..... - 125.—
Acțiunile băncei austro-ungare - - 997.—
Acțiunile băncei de credită ungar. - 304.50 
Acțiunile băncei de credită austr. ■ 265.—
G-albenI împărătesei- - - ... 5.62
Napoleon-d’orI ........ 9.40
Mărci 1O0 împ. germane - ... 58.15
Londra 10 Livres sterlings ... 118.40

Dursulu pieței ffîSrașovu
din 19 Noemvre st. n. 1801.

Bancnote românescl Cump. 9.35 Vend. 9.39
Argintă romănescă * „ 9.24 n 9.29
flapoleon-d’orl - - „ 9.35 n 9.39
Lire turcescl " " „ 10.48 îi 10.53
Imperiali .... „ 9.48 îi 9.53
Salbinl .... „ 5.45 n 5.50
8oris. fonc. „Albina" 6°/0 n —.—

„ „ „ ®°/o n n
Ruble rusescl - - ■ „ 106.— n 107.—
Mărci germane - - „ 57.80 58.10
Discontulă 6—80/0 pe ană.

Proprietară:
Dr. Aurel Mureșianu.

Redactors responsabilă interimală:
Gregoriu Maiorii.

astfelă de femeiă, ce o descrisese elă, 
se află lângă densulă. Ba, fără ca se vre, 
ea îșl trădase propria ei măhnire. Căci 
putea 6re corăspunde brutalulă ei soță 
aoeloră pretensiunl delioate? Elă, oare 
vedea în soția sa pe prima sa servităre, 
care de3prețuia, ca lucru nepractioă, ori 
ce spirită, celă face pe ună omă intere
santă și dorită, putea elă să satifacă 
acestoră cerințe prin gustarea unei oon- 
versațiunl cultivate ? Nu era ore de te
mută, că elă chiar ’i detrăgea aceste, ca 
pe nisce luorurl superficiale?

Mai înainte de a se reoulege Froben 
să dea teoriei sale o aplicare generală 
și să abată întrega oonversațiune dela 
acestă obiectă, di.se Iosefa: „Noi fe
meile gustămă la țeră, ce e dreptă, mai 
rare bucurii; dealtmintrelea nu suntemă 
toomai așa de isolate, cum p6te i-s’ar 
părea unui străină; ne cercetămă mai 
adese-orl unulă pe altulă, vecjl numai, 
câte visite suntă acolo lângă oglindă."

Froben se uita într’aoolo și-i veni 
în vedere acea oartă.

— „Ah, da", <jise elă luându-o în 
mână, „mai înainte comisesemă ună turtă 
mică." Apoi arătându-i-o, cfise; Poți 

crede, că eu pănă erl niol nu soiamă, că 
amiculă meu e căsătorită ? Și numele 
d-tale l’am aflată numai erl, din carta 
acesta. D-ta te numescl Tanennsee?"

— „Da", răspunse ea suridândă „și 
acestă nume, care nu e renumită, l’am 
schimbată ou frumos.ulă nume de Fald- 
ner. “

— „Fără renume? Decă tatălă D-tale 
a fostă colonelulă de Tannensee, atunci 
numele acesta n’a fostă de locă fără 
renume."

Ea roși. „Ah, bunulă meu tată!" 
esclamâ ea. „Da, mi-se povestea, oă a 
fostă ună bravă oficeră ală împăratului 
și oă — l’au îngropată oa generală. Nu 
l’am cunoscută; numai odată l’am vă
zută, oând s’a întorsă dintr’o oampaniă; 
de atunci nicl-odată."

— „Și nu era elă Elvețiană ?“, în
trebă Froben mai departe.

Ea-’lă privi cu uimire. „Decă nu 
mă înșelă, îmi spunea mamă-mea, că 
rudele lui trăesoă în Elveția."

— „Și mama d-tale nu se numea 
Laura și se trăgea dintr’ună nemă spa
niolă?"

Ea se făou palidă și tremură la cu

vintele aoeste. „Da, se numea Laura", 
răspunse ea — „Der Dumnedeule, oe 
soil despre noi, și de unde — Dintr’ună 
nemă spaniolă?" continuă ea reculegân- 
du-se. „Nu! te înșeli, mama mea vorbia 
nemțesce și a fostă o germană."

— „Cum mama d-tale a murită?
— „De trei ani răspunse ea cu du- 

ioșiă."
— „O, nu mă mustra, decă te în

trebă mai departe: n’avea pără negru 
și, ca d-ta, oohl castanii? Nu sămăna 
multă cu d-ta?

— „Ai cunoscută pe mama mea?" 
striga ea înspăimântată și tremurândă.

— „Nu", răspunse Froben, „der 
ascultă o întâmplare ciudată: tote m’ar 
înșela, de n’așl fi cunoscută pe o rudă 
bună a d-tale."

Și apoi îi povesti despre Don Pedro. 
Elă îi desorise, cum s’au întâlnită ei 
înaintea tabloului, aduse copia din odaia 
sa și i-o arătă; elă îi spuse, oum s’au 
cunoscută mai de aprâpe și cum Don 
Pedro îi povesti istoria sa. Dor aoesta 
din urmă elă o repeți cu cea mai mare 
cruțare; ba ohiar și data aceloră întâm
plări și fuga Laurei o puse ou ună ană

mai înainte dintr’ună sentimentă de de
licateță și în fine încheiâ ou aceea, că 
elă, decă Iosefa n’ar fi că mama
ei a fostă o germană, ar fi crezută ho- 
tărîtă, oă mama Laura și acea donnă 
Laura Tortosi a Spaniolului, căpitanulă 
elvețiană Tannensee și tatălă ei, colo
nelulă, suntă aoeleașl persâne.

Iosefa devenise gânditore; îșl lăsă 
meditândă fruntea pe mâni; când ter
mină, i-se păru că ea nu mai e în stare 
sâ i răspundă îndată.

— „O, nu te supăra pe mine", efis® 
Froben, „decă m’am lăsată să fiu răpită, 
ca să dau acestă aplicare minunatului 
jocă ală sorții."

„„O, de ce âșl pute să mă supără?“ 
c]ise ea emoționată și lacrămile o podi
diră. „E sortea mea cea grea. Cum ași 
și pute aminti, că am fostă vre-odată 
de totă fericită?"

„„Dumnecjeule, ce am făcută!" striga 
Froben, oând văcju că ei îi curgă șiroie 
de lacrăml. „Tote suntă numai presu
puneri din partea mea. Mama d-tale, 
pdte oă a fostă o germană, d-ta și ru
dele d-tale, veți fi soiindă dâră mai bine." 

(Va urma).



Pagina 4 GAZETA TRANSILVANIEI. Nr. 248—1891.

--EEE AHUHCIU. =-
b*- DIMȚI ARTIFICIALI. -9®

de

cea mai bună calitate
montat! în cauoiucu, seu autrin. 

cu prețuri eftine
la

DENTISTUL O- GUST
TERGULU p6mEL0RG No. 19

709

Brasso vârmegye foispânjatol.
Sz. 566/1891.

Pălyăzati hirdetmeny.
A kormânyzatom alatt âlld Brassd- 

vârmegyeben nyugdijazâs kovetkezteben 
megurult utmesteri âllăsra, mely evi 400 
forint fizetes 100 fort lakber 281 frt 
47 kr. utazâsi âtalâny es 8 fort iroda 
âta'âny elvezetevel van egybekotve, az

0 specialitate necomparabilă 
tote apele minerale alcalin-acide din monarchiă și străinătate 

este
apa ȚacLixa-eraleu

„REPÂT“

între

1890 evi I t. cz. 17 §-a alapjân ezennel 
pâlyâzatot nyitok.

Ezen âllăsra folyamodok felhivatnak, 
szabâlyszeruen felszerelt kerelmuket hoz- 
zâm folyo evi deczember hd 15-eig be- 
nyujtani.

Kelt Brassoban, 1891 evi novetn- 
ber hd 14-en.

7

710,3—8.

Maurer Mihăly s. k.
foispân.

-= Unu practicanta =-
care posede perfectu limba ro
mână și germană se caută pentru 
cancelaria fabricei de sticlăriă din 
Azuga. Concurenții se se adre
seze Ja S» Cri'iinfelcl în BSra-
SO vii. 675,3—3

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potu cumpăra în 
librăria Nicolae Ciurcu, și 
în tutungeria I. Gross.

* 
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Deschidere de hotelu.
Aducu la cunoscinta on. publică de aici și căletorilorfl, 

că am deschisă Hotelulu „Pomulu verde“, care este provecțutu 
cu 25 de camere comode și elegante de locuită și de mân
care și cu camere separate pentru petrecere, potrivite și 
pentru cununii.

Vinuri veritabile indigene și străine, și cu deosebire o 
bucătăriă escelentă ungurescă.

Abonamente înlăuntru și în afară de hotelă, se află și 
odăi cu totulă din nou întocmite cu prețuri solide și cu 
serviciu promptă.

Pentru cercetare numerâsă se rogă respectuosă

7063_2 lacob Wittmayer,
hotelieră.

Sosirea $i plecarea trennrilorn în Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovu la Pesta

Trenulă. mixtă : 4 ore 20 minute dimineța.
Trenulă accelerata (peste Clușiu): 2 ore 48 minute după amedî,
Trenulă de persone: 7 ore 23 minute sera.
Trenulă accelerată (peste Aradă): 10 ore 24 minute sera.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:

Trenulii accelerată: 5 ore 15 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 11 ore înainte de amedî.
Trenulă aocelerată : 2 bre 19 minute după amedî.

3. Dela Brașovu la Zernesci:

Trenulă mixtă: 5 dre 45 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 2 dre 58 minute după amecțl.

Dela Brașovu la Sân-Georgiu.

Trenulă mixtă: 8 dre 30 minute înainte de amedî.
Trenulă mixtă: 2 ore 10 minute după amecțl.

II. Sosirea trenuriloru:

I. Dela Pesta la Brașovu:

Trenulă accelerată (peste Aradă): 5 ore 8 minute dimineța. 
Trenulă de persone: 8 ore dimineța.
Trenulă accelerată (peste Clușiu): 2 ore 9 minute după amedî. 
Trenulă mixtă: 10 ore 5 minute sera.

2. Dela Bucureci Ia Brașovu:

Trenulă accelerată: 2 ore 18 minute după amedî.
Trenulă mixtă : 6 ore 58 minute sera.
Trenulă accelerată: 10 ore 17 minute sera.

3. Dela Zernesci la Brașovu.

Trenulă mixtă : 9 ore 24 minute dimineța.
Trenulă mixtă: 6 dre 44 minute sera.

Trenulă mixtă: 8 ore 30 minute înainte de ametjl. 
Trenulă mixtă: 3 ore 10 minute după amedî.

Dela 4 Sân-Georgiu la Brașovă

fl- 
* 
fl
*

*
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care în urma composițiunei pre fericite a părțiloră sale minerale și a 
conținutului estraordinară în acid-carbonic se bucură de o valore medi
cinală forte mare și de ună renume universală neîntrecută.

Apa minerală de „ILepat44 să întrebuințeză ca medicamentă CU 
cele mai strălucite succese în contra conturbăriloru de mistuire, în contra 
stăriloră catarhalice a stomachului și a organeloru respirătore, în contra 
maladieloru rinichiloru și a beșicei etc., are unu efectu admirabilă la se- 
crețiunea udatului și este recunoscută ca remediu solvatorii neprețuibilă.

Celu mai curatu și binefăcători producții naturali.
gSȘ- Ca b or viz îi adecă beiitîi cu vinii.

nu se pote compara acdstă apă escelentă cu nici o altă apă minerală a 
continentului.

Șampagnula apelorti minerale.
Conformă ordonanței înaltului ministeră de interne No. 5891/VIH 

din anulă^ 1890, apa minerală de Itepat44 este supravegbiată ca apă 
medicinală după prescripțiunile legiloră sanitare.

Veritabilitatea apei să constată prin aceea, că dopulă sticlei tre- 
bue să fiă însemnată cu : „K.-Imper Repăti“. Deci să rdgă a să observa 
acesta spre evitarea falșificăriloră prin alte ape inferiore.

Apa minerală de „EEepat44 se găsesce în calitate prospătă și ve
ritabilă în depositulă subsemnatului; asemenea și în farmacii, în cele 
mai multe băcănii și în tote birturile mai notabile.

Cu totă stima
Adminîstrațîunea isvoruluî 

Josef
Brașovu, Strada Michail Weiss (ulița poștei) No. 12.662,50-48
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ABONAMENTE„GAZETA TBA.HSILV ANTEI"
Prețulu abonamentului este:

Pentru Austro-Ungaria:
Pe
Pe
Pe

Pe
Pe
Pe

fl.
fl.
fl.

3
6

12

trei luni
șese luni 
unu anii

Pentru Bomânia și străinătate:
trei luni.....................................................
șese luni...............................................
unu ană....................................................

8

10
20
40

fr.
ir.
fr.

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă.

Pe
Pe
Pe

Pentru Austro-Ungaria:
anu............................................................... 2 fl. —
șese luni.........................., . . . . 1 fl. —
trei luni............................................... 50 cr.

Pentru România și străinătate:
anii..............................................................8 franci,
șese luni...................................................4 franci,
trei luni..................................... .2 franci.

Pe
Pe
Pe
Abonamentele se făcu mai ușoru și mai repede prin

mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, sâ binevoiescă 

a scrie adresa lămuritu și a arăta și poșta ultimă.

Adminîstrațiimea „Gazetei Transilvaniei/,

X
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Tipografia A. MUREȘLANU, Brașovu.


