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Brașovu 26 Aprilie 1886.
Nu de multu o f6iă ungurâscă, vorbindu des

pre încassarea dărilorO, (Jicea dela Valachi 
nici cu cleștele nu poți scdte dările și că banii 
mai bine îi bea decâtu sb-i ducă la perceptorată. 
Făcea alusiune la Românii din comitatulu Hu- 
neddrei.

In adevăru trebue că rău stau bieții 6meni, 
dăcă sbirii guvernului au încercatu și cu cleștele 
să adune dările. Și adecă de unde se mai și 
plătâscă contribuabilii, dâcă perceptorii i-au avân
tată de totu ce avâu, de t6te mijldcele prin ca- 
re-șl putău câștiga banii ceruți de perceptoru?

E lucru dovedită, că statulă ungară e celă 
mai împovărată cu dări dintre tăte statele euro
pene. Guvernulă ungurescă a sciută îngriji, ca 
poporulă să se gârbovăscă sub greutatea dăriloră, 
statulă să facă mereu datorii, și deficitele să spo- 
răscă pe fie-care ană. Puțină l’a durută capulă 
pe d-lă Tisza cu tăte păpușile sale, ca să facă 
ceva pentru bunăstarea poporului.

P6te că vr’ună „patriotă.44 ar pută avă nai
vitatea să ne arate cu cifre, că se găsescă state 
unde dările suntă și mai mari ca în statulă un
gară. Și ar pută să vină cu Anglia, cu Fran- 
cia său cu Germania. Răspunsulă ar fi fărte 
ușoră: să dea statulă ungară cetățănului său po
sibilitatea d’a avă veniturile contribuabilului din 
Anglia, Francia, Germania său din ori-care altă 
stată înaintată, și atunci lucrulă se schimbă. 
Ce folosă că ună contribuabilă plătesce de pildă 
o dare de optu florini pe ană, și elă nu e în 
putința d’a căștiga acea sumă peste ceea ce-i 
trebue ca să și trăiăscă, nu numai ca să plătăscă 
darea, nici într’o lună de «Jile.

Guvernele înțelepte au îngrijită, ca împo- 
vărândă pe cetățenii statului cu dări, să aibă 
aceștia și venituri destulă de mari, ca astfelă să 
nu simță greutatea sarcineloră publice. Guver
nulă ungurescă din contră a sărăcită poporulă 
cu dările, fără să ia vr’o măsură d’a-i da putința 
ca să nu simță grăua povară ce i-a pus’o sta
tulă’ în spinare, l’a sărăcită în unele ținuturi chiar 
cu premeditare.

Abia se arată noulă ană bugetară, și per
ceptorii cu esecutorii și începă a strînge în chingi 
pe contribuabili. E destulă să călătorăscă omulă 
pe la târguri și Dumineca și sărbătorile prin sate 
ca să se convingă, că se scotă la vânzare mai 
multe lucruri secvestrate pentru dare, decâtă marfă 
în șetre.

Cheltuelile nebunesc! ale guvernului ungu
rescă, tractarea fără cruțare a contribuabililoră, 
deficitele bugetare din care resultă contractarea de 
împrumuturi publice și prin urmare sugrumarea 
poporului cu sporirea dăriloră, esploatarea popo
rului de elementele cu care guvernulă își face treb- 
șdrele sale, a ucisă orice spirită de întreprindere, 
a sporitii proletariatulă și sărăcia ia dimensiuni 
îngrijitdre. Ună mare numără de cetățeni s’au 
ruinată totală și suntă siliți să ia lumea în 
capă.

Nu de bine și de fericire se deșărtă comi
tatele de poporațiune, apucândă calea pribegiei, 
ci de miseria în care a adus’o răua și nechib
zuita politică financiară.

Ușoru lucru e a sbiera din biuroulă unei 
redacțiuni „patriotice,14 că „Valahulu44 „mai bine 
bea, decâtu se-și plătăscă darea.44 Dâr nici ună 
„patriotă41 nu și-a dată ostenâla a cerceta ade
vărata causă a răului, căci ar fi aflată că des
perarea a ajunsă la culme, că bietulă „Va
lahă14 din acele părți nu numai“că n’are ce mai 
da pentru băutură dăr e nevoită să dea jupâ- 
nului Ițigă, Șloimă, Baruchă și celeilalte sume
denii de esploatatori câte 3—4 cupe de mălaiu, 
ouă ș. a. pentru câte o luminare său pentru 
câte o mână de sare. Și ce să dea vacei de

cumva o mai are și p’aceea, și perceptorii nu 
i-au dusă p.elea la tergu?

Dăr cândă ar fi numai Valahulă! „Patrioți- 
oră“ le e rușine să spună că tocmai ai loră 

suntă cei cari, deși mai puțină esplotați, își 
înăcă amarulă cu băutura și la urma urmeloru 
își părăsescă căminulă, pentru ca să nu se mai 
întărcă niciodată în acăstă vale a plângeriloră.

In tfită țăra resună strigătulă desperării, pen- 
;ru că nu se mai ține sămă de miseria popo
rului, nu se ține sămă de plângerile acestuia, nu
mai bani să 'iasă. Abusurile organeloră însăr
cinate cu îndoparea visteriei suntă considerate ca 
zelă în esercițiulă funcțiunei.

La ce sfârșită va duce o asemenea politică 
financiară destrăbălată, care stărce măduva con
tribuabililoră, e trăba celoră ce-și închidă ochii 
și-și astupă urechile, ca să nu vedă svârcolirile 
și să nu audă țipetele bietului popotă. Atâta 
scimă și esemple avemă destule, că la bună sfâr
șită nu va duce.

Din Cis și Translaitania.
De câteva dile se desbate în camera ungurescă 

proiectului de lege a gloteloru. Ministrulă honve4ilotă, 
jravulă Fejervary, a făcută o espunere lungă, arătândă 
că glotele se voră conchema numai în casă de răsboiu. 
Cu acesta asigurare însă nu s’au mulțumită cei din opo- 
sițiune. Thaly din stânga estremă susține, că aici nu-i 
vorbă de-o instituțiune a gloteloră, ci de-o prelungire a 
serviciului militară cu 10 ani. In numele partidei sale 
propune respingerea proiecLului. După elă a vorbită 
Pulszky, accentuândă că legea glbteloră este ună progresă 
din punctă de vedere democratică, căci printr’insa în 
adevără se introduce serviciulă militară obligătoră 
pentru toți. Se întărce apoi cătră stânga estremă și 
apără proiectulă și din punctă de vedere constituțională. 
— Alunei o voce din stânga strigă: • Ne voru goni încă 
din Parlamentă, 1“ Aceste cuvinte îndbmnă pe preșe
dintele Pechy să declare, că nu mai suntă acele timpuri 
ca să se p6tă <fice că parlamentulă ungurescă se va 
lua la gonă. Bărbații pe cari națiunea îi trimite în 
parlamentă voră sci să împedece acbsta (Aprobări). Pechy 
protestăză în fine contra unoră asemeni presupuneri. 
(Aplause îndelungate pe băncile mameluciloră.)

S’a făcută socotelă că Ungaria va trebui să chel- 
tuiăscă pentru succesiva și gradata echipare a batalib- 
neloră glbteloră 7 milibne floainl odată pnntru totdeuna 
ăr pentru ținerea loră în evidență pe fiecare ană 230,000 
fl. Numai de n’ar costa îndoită.

S’au presentată ațâță parlamentului din Peșta câtă 
și celui din Viena proiectele de lege asupra reînoirei pac
tului austro-ungară. Oposițiunea va propune să se 
concheme o anchetă mare, care se esamineze aceste 
proiecte.

Câtă pentru convenția cu România, „Nernzet* pu- 
bl.câ ună comunicată, în care se 4>ce, că negociările 
înaintăză încetă și greu. Delegații români au presentată 
ună proiectă, în care nu e preveefută nici clausula na- 
țiunei celei mai favorisate și se stabilesce ună termenă 
de denunțare de 6 luni. «Nemzet41 dice că România își 
închipuesce prea multă, dăcă face asemeni pretensiuni, 
căci nu ar fi în interesulă monarchiei austro-ungare a 
încheia convenția cu orice preță.

»Pești Naplo“ află că monarchulă nostru are de 
gândă a călelori în Bosnia și că acăstă călătoria e îm
preunată cu planulă de a se proclama în urma ei anec- 
siunea provinciiloră ocupate.

.Foile cehice comentăză viu discursulu lui Rieger, 
care cuprinde programa de acțiune a Cehiloră. Impre- 
siunea atitudinei de adevărată omă de stată a lui Rie
ger va fi aceea, că densulă pășesce ca mijlocitoră între 
guvernă și poporulă cehică, spre a evita ună conflictă. 
Organulă Cehichiloră tineri observă o tăcere reservată. 
— In 5 Maiu s’a împărțită în cameră proioctulă tari
fului vamală și ală tractatului vamală și comercială cu 
Ungaria. _________

„Egyetârtes41 despre legea glotelortt.
„Egyetârtâs14 dela 5 Maiu, vorbindu în ar- 

ticululu său de fondă despre proiectulă de lege 
privitorii la înființarea glbteloră în monarchia 
austro-ungară, între altele cjfice :

»Guvernulă nicî-odată n’a călcată în picibre drep- 
rile și interesele națiunei, cum le calcă acum cabinetulă 
lui Tisza cu ocasiunea legei gloteloră. Pe totă Maghia- 
rulă aptă de a purtă arma îlă îndatoresce la ună ser
viciu pănă la 42-lea ană ală etății. Pe totă Maghiarulă 
îlă împarte în armata comună, sub comanda germană și 
sub mâna unoră oficerl, cari pe Unguri îi nrăscă. Legea 
concede întrebuințarea glbteloră și afară de granițele ță- 
rei și încă nu numai într’ună răsboiu defensivă ci și în- 
tr’unulă ofensivă. Elementulă puternică virilă ală na
țiunei îlă pune sub legea austriacă militară din e- 
vulă mediu; sub astfelă de lege, care nu cunbsce 
dreptă, nu cunbsce dreptate, constituțiă și pe 
care o administră astfelă de bărbați, cari consideră 
ca virtute și ca a loră datorință de a nutri ura în con
tra Maghiariloră 1

»Și ore, în schimbă pentru acesta, ce are să pri- 
măscă națiunea maghiară? Ori doră va câștiga armată 
ungurescă de sine stătătbre? — Nu. Câștiga-va inde- 
pendința honvedimei și întregirea armărei ei cu tote ar
mele? Nu. Va câștiga ore partea ungurăscă din armată 
comanda ungurescă ? Nu. Ișl va câștiga bre oficerl în
tr’ună numără corespundătoră ? Se voră institui bre în 
Ungaria scblele de lipsă pentru crescerea oficeriloră în
tr’ună numără suficientă ? Nu. Va pune bre armata 
jurătnentă pe constituția și drepturile națiunei? Nu. 
Ori pe altă tărămă ală dreptului comună și de stată va 
câștiga națiunea vr’o despăgubire corăspundătbre ? Nici 
vorbă 1“

.Pentru ce dbră dă cabinetulă lui Tisza pe mâna 
generaliloră austriacl cele mai ponderbse drepturi și in
terese ale națiunei? Pentru nimică. Coloman Tisza și 
guvernulă lui nici nu-șl mai bată capulă cu aceea, ca 
să fptărăscă drepturile națiunei, seu să păzescă demni
tatea ei. Provocă la arme ună milionă de Maghiari — 
decă așa le place generaliloră austriacl, — dăr pentru 
aceea acestă milionă de Maghiari nu voră fi alta, decâtă 
nisce ostași austriacl sub comandă austriacă, împărțiți 
fundă în așa disa armată comună și mânați, ca și do- 
bitbcele, chiar și afară de granițele țării.“

«Trebue fără îndoiblă să apărămă patria și trebue 
să apărămă pe regele, dbca semțesce și luerbză îm
preună cu națiunea nbstră.’ Insă încordarea nbstră de 
apărare numai așa pote se fiă puternică și cu efectă, 
dăcă națiunea nu o face la comanda austriacă, nu o 
face cu lăpădarea de nămulă său....

»A nimici mai ânteiu bunăstarea poporului cu dări 
colosale, după aceea a omorî creditulă țârei și încre
derea în financele ei printr’o risipire fără consciință, și 
în fine, a face ca tbtă națiunea să-și plece capulă îna
intea caporaliloră austriacl: ăcă politica lui Tisza.«

SOIRILE DILEI.
Din incidentulă adunării poporale, ținută la svărco- 

lirile lui Otto Hermann, în Sigetulă Marmației, ma 
mulți deputațl diefall, între cari și Ciplea și P. Mihali, 
au publicată ună apelă, în care urată că lumânarea a 
totă felulă de plângeri în adunarea poporală e fără esem- 
plu și tocmai ca amici și susțiitorl ai dreptului de în
trunire și petiționare amintiții deputațl condamnă mișcarea 
manifestată în adunarea poporală, ca una ce compromite 
acelă frumosă dreptă. Cei nesciutori se amăgescă și se 
orbescă prin promisiuni vage și dela nemplinită, poporulă 
se abate dela lucrarea (Șilnică și dela împlinirea datori- 
iloră sale, și acăsta duce la anarchismă. De aceea ei 
facă atentă poporațiunea, că direcțiunea amintită e în 
contra interesului bunului renume ală comitatului, în 
contra căruia și fără de acesta s’au înprăștiată atâtea 
sgomote neadevârate. — Suntemă curioși să vedemă ce 
va eși din acestă luptă.

—x—
0 telegramă din Clușiu a împrăștiată, cu o bucu- 

riă diavolescă, următorea scire: „Casierulă oficiului de 
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dare din Turda, Filipescu, una dintre perstinele princi
pale ale Româniloră ardeleni și unulă din cei mai zeloși 
aptiratori ai politicei de pasivitate, s’a anunțați! de bună 
voiă la procuratura statului, din Turda, arătândă că a 
defraudată 6000 fi. din banii statului lui încredințați. 
Cercurile dacoromâne de aci suntă ftirte neplăcută atinse 
de acestfl casă.» — Faptulă e negreșită regretabilă și e 
trtiba procuraturei să afle causa. Ceea ce nu înțelegemă 
însă e bucuria dușmaniloră. Noi nu ne aducemă aminte 
încă de vr’ună asemenea casă la Români, ceea ce e și 
causa marei sensațiuni, dăr foile unguresc! ne aducă în 
fiecare di cașuri de defraudări multă mai mari de cătră 
ai loră și n’au nici măcar cavalerismulă d'a se presenta 
de bună voiă înaintea legii. Rău e când vădă gunoiulă 
din ochiulă altuia și nu’ș! vădă bârna din ală loră.

—x—
Funcționarulă de poște Eduard Houchard din Ti- 

mișâra a dispărută. Cercetându-se cassa, s’a dată de 
urma mai multoră defraudări.

—x—
Țarulă a decorată pe ministrulă română de răs- 

boiu, generalnlă Anghelescu, cu ordinulă „Sf. Ana;“ suita 
acestuia îucă a primită decorațiuni.

—x—
Fișpanulă din Cinci - Biserici, Nicolau Perczel, a 

organisată din 200 membri ună comitetă pregătitoră 
ală „Kulturegyletului transdanubiană / și a adresată 
și celorlalți fișpani rugarea, ca să organiseze filiale, ca 
apoi în Augustă să se facă tămbălăulă definitivă. — 
Multă avemă să mai rîdemă de fiascurile Kulluregy- 
letiste.

—x—
Ambulanțe militare se voră trimite la veră prin 

județele României pentru căutarea locuitoriloră săteni bol
navi de prin comunele rurale. Pentru acestă scopă s’a 
deschisă ministrului de interne ună credită extraordinară 
de 100,000 lei, dice același cjiară.

—x—
In Boita, lângă Deva, nisce copii jucându-se in 

năsipă, au dată de o bogată comoră de monede romane.
—x—

O cumpaniă de geniu, tjice »Răsboiălă,‘ a pornită 
la Pantelimonă, ca să continue lucrările fortului d’acolo. 
O altă companiă va începe lucrările la Tunari. »Galații “ 
spună, că prefectura Covurluiu a primită ordină din Bu- 
curesci să facă cunoscută tuturoră muncitoriloră din acelă 
județă, că potă găsi de lucru la fortificatiunile Bucureș
tilor ii, unde li se oferă 3 lei pe di de lucru și călătoria 
pe drumulă de feră gratuită.

—x—
In comuna P.-Petri a fostă păruială, a treia di de 

Pasc!, între țărani și gendarmi. Țăranii au aruncată cu 
petri și cu lemne după gendarmi, cari au fugită în ca- 
pulă satului, fiindă urmăriți .de fărâm. Gendarmii au 
împușcată pe doi țărani, unulă a fostă greu și altulă 
ușoră rănită. S’a pornită cercetare.

—x—
Pentru ridicarea unui monumentă comandantului 

austrjacă Radetzki s’au adresată apeluri și la regi
mentele armatei comune din Ardeală, Bănată și Țera 
ungurăscă. Foile unguresc! au începută să verse focă 
de atâta ,îndrăsnelă“ d’a se colecta bani din țările co
rtinei ungare pentru ună feldmareșală austriacă. — Vorba 
e numai, că nimenea nu le bagă ’n semă sbieretele.

—x—
Comerciantulă VucovicI din Agramu a fostă con

damnată la o amendă de 100 fl., eventuală la 20 dile

De pe valea Someșului mare.
Aprilie 1886. 

(Urmare.)
Nu trecură 2 sepltimăni dela suspendarea d-lui Lup - 

șai, când marele pașă prin tirba-i uneltă impusă eu forța 
comitatului, protonotariulă Panczel, dă ordină de a se 
suspenda din oficiu și notarulă opidului Rodnav., dl. Za- 
charie Popă, tirășl din simplulă motivă, că nu cuntisce 
și că n’a lucrată în limba statului, precum și la presiu
nea și denunțarea falsă a patrioțiloră renegați de acolo, 
cari nu potă suferi în mijloculă loră ună notară seu altă 
amploiată nemaghiară. Dl. Zach. Popă a servită ca în- 
vtițătoră confesională în opidă 16 ani și imediată dup'ă 
acesta a depusă cu laudă esamenulă de cvalificațiune ca 
notară, încă sub fostulă districtă ală Năsăudului, și dela 
acelă timpă, adecă de 14 ani, funcțiuneză totă în opidă 
ca notară spre mulțumirea poporațiuniloră din locă și a 
organeloră superiore. Nu s’a amestecată în politică, care 
e la ordinea (jilei pe aci, ci a urmărită cu consciențio- 
sitate ttite afacerile și a satisfăcută spre îndestulirea tu
turoră actele și agendele sale. In an. 1884 însuși mari- 
nimosulă pașă făcândă revisiă în agendele notarial! din 
acestă cercă, a lăudată pe numitulă espresă, aflândă ttite 
în cea mai deplină ordine spre îndestulirea sa amintindă

arestă, fiindă că, după cum amă mai comunicată, vin
dea țigarete în formă de cismă și cu inscripțiunea „Zsi- 
vio Grzanici,“ spre aducere aminte de scena dela 5 
Octomvre în dieta croată, când Banului i-a dată Grza- 
nic! o lovitură de picioră.

—x —
Comitetulă fostului bală filantropică arangiată în 

»folosulă fondului studențiloră săraci în casă de morbă» 
din Blașiu, voindă a’și da rațiociniu despre răușita balu
lui, rogă pe acei știm, domni, car! au primită liste spre 
circulațiune a le reînapoia câtă mai în grabă, fie cu orice 
resultată.

—x—
leatru ungurescu. Astă sără Sâmbătă se va juca 

»A zsidti Kortes" dramă poporală cu cântece în 3 acte 
de Lukacsi S.

Brașovu, 8 Maiu n. 1886

In 11 și 12 Maiu n. luna curentă se voră 
judeca procesele „Tribunei" înaintea juriului din 
Clușiu.

Pentru ca să ’și încoroneze ttite nechibzuin- 
țele cu car! a surprinsă publiculă românescă ar
deleană, „Tribuna", în ajunulă processeloră sale 
de pressă nu găsesce altă temă de tractată, de- 
câtă ca printre hodorogirile sale sec! și lipsite de 
orice seriositate să insinue „Gazetei" și redacto
rului ei în mai multe rânduri, că n’ar dori ni- 
mică mai ferbinte decâtă ca să Alăture cu aju- 
torulă oficioșiloră din Clusiu pe directorulă „Tri
bunei" și să facă ca acestă (jiaru „să nu mai fiă 
cu putință."

Respectămu părerile individuale ale fiecăruia 
și dicemă : cum e omulă așa gândesce.

Noi nu suntemă numai de adi, nici de eri, 
publiculă română ne cuntisce destulă de bine și 
scie de ce suntemă său nu capabili; elă va sci 
să ’și dea judecata și față cu insinuarea de mai 
susă pe care lăsămă s’o califice timenii de omeniă.

Ne dâre, că amă fostă siliți să răspundemă 
acestea chiar înaintea proceseloră de care e vorba.

și accentuândă în scrisă, că notarulă ’și cuntisce chema
rea și e aptă pentru oficiu ce-lă ocupă.

încă pe acelă timpu, totă prin uneltirile renegațiloră 
de pe aici, numitulă notară a fostă forte înegrită la mă
ria sa fișpanulă , care in urma acestora venise cu sco- 
pulă espresă de a’lă suspenda, der neavândă motivă și 
vtiijendă că denunțările contra lui au fostă false a amâ
nată lucrulă pănă în presentă, când ,Kulturegylet«-iștii 
minunății patrioțl er’ au începută a scurma și săpa sub 
numitulă ală înegri din nou, er măria sa acum dându-le 
ascultare, ca din chiar senină a tăiată crtinga de sub 
picitire-i, a lipsită pe comună de perstina cea mai cunos- 
ctittire de împrejurări și de durerile ei, și a lovită directă 
familia numertisă a notarului, pentru a cărei crescere 
acesta șî-a jertfită averea educândă 3 fii la scoli între 
străini, dintre cari 2 la universitate.

Barem! actista ar trebui se o iee în considerare 
dictatorulă mândru, se arete că are inimă, și nu doresce 
a aduce la sapă de lemnă p’ună omă, care a servită 30 
de anî, și care ș’a împlinită și’și cuntisce chemarea cum 
se cuvine. Dtir ce e încă și mai îngrozitoră în statutele 
despre pensionarea notariloră comunali este ună §. afu
risită, care nu concede nici pensionarea aceloră notari, 
car! au fostă suspendați din oficii fiă din ori și ce mo
tive. Dtică ar fi comisă careva din aceste 2 victime ale 
șovinismului vr’o crimă știu altă abatere, era pedtipsa 
meritată și pe nimeni nu-lă durea, dtir așa nevinovăția 
e evidentă, căci dânșii nici n’au primită vr’o ordinațiune 
de-a învăța și lucra în limba ungurtiscă și totuși așa de 
barbară și grozavă suntă loviți.

Pănă când asta stare abnormală de lucruri? Unde 
și ce vomă ajunge, și ce voiescă tire dușmanii noștrii 
orin fapte de astea ?

Amară ne e vitița și cumplite durerile în patria 
străbună, care o am servită și apărată cu credință vtirsândă 
sângele nostru din moș! și strămoși în decursulă seculiloră, tir’ 
strigătele și țipetele de durere stimenă celoră ce strigă 
în pustiă. Când cugețl la scopulă loră și vedemă starea 
ucruriloră, ne cuprindă fiori reci. Și ore n’ar fi nici 
ună remediu? Nu, căci pe voi vti nimiciră a pismei rău
tate și tirba neunire.... aceste preziceri sunt în mare
parte și astăzi la ordinea dilei. Prea adeseori se în
tâmplă că omenii noștri îșl rodă osulă și nu-i dore ca- 
pulă că părintele, fratele său, consângtinulă său este în 
agonia morții prin loviturile barbare ce îndură în ttită 
diua și pe ttite terenele. Solidaritatea a perită dintre 
noi, forța resistenții mai că a secată, er prăpastia pe- 
rirei e săpată fără scăpare, căci și puținii câți mai cu
getă și espltittiză ttită mijlocele legale pentru manținerea 
drepturiloră, ce ni se cuvină, și eliberarea din lanțulă 
despotică, strigândă și țipândă de durere, văcjându-ne 
apropiata nimicire, și implorândă ajutorulă, conlucrarea 
și unirea tuturoră pentru resistință și apărare, ne auriți 
liindă nici chiar de frații cătră cari se adrestiză, trebue 
să despereze, tir dușmanii pentru a-le paralisa influința 
aplică contra loră cu știu fără lege cele mai grozave și 
nimicitore lovituri. Dtir ,dabit deus his quoque finemll! 
Totă în timpulă din urmă a fostă suspendată din oficiu 
și notariulă cercuală din St. Iosef Maftei Popă, omă care 
a servită presle 32 de ani.

Prin conlucrarea , patrioțiloră» din Rodna și influința 
pașei Banfly, ministeriulă nu a eliberată pașaportă Ilustru- 
ui botanică română și membru ordinară ală Academiei ro

mâne, D-lui cavaleră Florian Porcius, oprindu-lă prin asta 
a participa pentru ăstă timpă la ședințele ordinare anu
ale ale Academiei. Nu este și actista ună abusă de lege 
și o netrebnicia de cari numai p’aicl se potă sevârși?

FOILETONU.

Mica sburdalnică.
(Noveletă.)

— Am studiat’o, frate, ttită tirna, — și în fine m’am 
convinsă că o iubescă.... da, o iubeseă la nebuniă.... cu 
o pasiune nedescriptibilă — mai multă încă, o admiră, 
o adoră 1 Iubirea mea fierbinte a aprinsă și inimiora ei 
— ea încă mti iubesce. Flacăra amorului, isvorîtă din 
o schînteiă sacră, îi arde necontenită în ochii ei frumoși, 
cu car! de atâtea ori m’a fermecată! Ce ochi, ce pri
vire!....

— Așa dtir iasca a luată focă, ia stima sti nu te 
pârlesc!.

— Nu glumi adi cu mine, nu-să dispusă pentru 
glume.

— Ei bine! Sti vorbimă der seriosă, o iubesc! — 
și te iubesce ?

— Da.
— Ai dovecjl?
— Am.
— Sti le audă!
— Convingerea mea — și purtarea ei.
— Prostia ta și cochetăria ei, va sti dică.
— Nu țl-am spusă, că» adi n’am disposițiă pentru 

glume? Mti ofensezi.
— Fertiscă Dumnedeu!
— Așadtiră ascultă-mti.
— Prti bine, cu ttită atențiunea.

— Sti ședemă, continuă Costică, îndreptându-și pașii 
spre o bancă lungă, ce era așezată sub ună vechiu și 
crengurosă arbore.

Acestă dialcgă se petrecea între Costică și Valeriu, 
vechi amici și camaradl de scolă, într’o di frumtisă de 
Aprilie pe promenada de josă a Brașovului. Celă din- 
teiu era amploiată de bancă, cestă din urmă secretară 
(grefier) la tribunală și nu de multă transferată aici, 
Costică era d’ună naturelă ușoră — amiculă știu din 
contră seriosă și afundă cugetătoră. Esteriorulă loră 
încă se deosebea: Costică înaltă, la trupă subțirele, fața 
vitiiă, inteligentă, privirea rtităcittire; — purta cu predi- 
lecțiune jobin (cilindru) și mănuși roșietice. — Valeriu 
era chiar contrarulă: de-o statură mică, la trupă înde
sată, fața-i posomorită, ochi mici der ptitrundtitorî. Celă 
dintâiu, omulă intreprinderiloră și ală banului, se vedti 
că este mai superficială der cu atâtă mai îndrăsneță; 
eră celă d’ală doilea era mai aședată, era mai cumpti- 
nitoră în vorbe și în fapte, după cum cerea și ocupa- 
țiunea lui de omă ală legii.

*
Tinerii amici, după ce se aședară pe bancă, răma

seră tăcuți câteva momente. Pe promenadă umbla pu
țină lume, nu-i conturba nimică. Privirea loră refăcea 
printre crengile încă neînverdite ale arboriloră. Rai}a 
caldă a stirelui de primăvtiră le escita gândirile, și legă
nate de ună venlă ușoră sburau peste orașă, și se scăl
dau în undele solare ce aureau vârfulă maiesttisei Tâmpe. 
Dorulă loră căuta ună punctă de rtipausă.

Sti fiă tire cu putință, ca acești doi amici sti aibă 
același ideală? —

— Am sti-ți descoperă -astăd! ttite tainele inimei 
mele, — începe Costică, întrerupândă tăcerea — și fără 
a’ți cere cuvântulă de onore, sunt convinsă că ce vei 
aucji va rtimânti între noi.

— Te îndoiesc! de statornicia mea? — îi rtispunde 
Valeriu.

— Nu, dtir suntă gelosă de simțirile mele, de ide
alului meu, și’mi vine sti credă, că dtică le-oiu descoperi 
altuia, le potă pierde.

— Nu’ț! fiă frică, noi nu suntemă rivali, nici nu 
sciu de cine și de ce voiescl sti-ml vorbesci, — îlă liniș- 
tesce Valeriu.

— Ai dreptate, nu suntemă rivali; ascultă dtiră.
In ttimna trecută, continuă Costică, mti preum- 

blam singură pe promenada de susă. Era o cji frumtisă 
ca adi. O di ce avea sti hotărască peste ttită vitița mea. 
Din acea cji potă sti cjică că trăiescă, pănă atunci am 
dormită și am visată numai. Puțină lume se preumbla. 
Pe o bancă într’ună ocolișă ședeau mai multe dame; 
ttite îmi erau cunoscute. La marginea băncii ședea ea. 
Când am trecută pe dinaintea loră și le-am salutată, 
privirile ntistre se întâlniră într’ună momentă norocosă. 
Nu mai uită dulcele ei surîsă ce a sburată de pe buze- 
le-i fragede încăldindu-m! inima. — De atunci ne iubimă. 
Eram ca și fermecată, când m’am apropiată de dânsa, 
și m’am aședată pe bancă lângă ea. Amă conversată 
împreună și nu sciu cum au trecută aceste momente fe
ricite, căci la despărțire era seră. I’arn strinsă ușoră 
mâna-i mititică și albă. Ea mi-a ripostată încă și a- 
cumă semță schinteia electrică ce m’a săgetată. Suvenirileși 
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Cine a mai audiții seu vădutti că fără motivă și basă 
din chiar senină numai, să suprime ună stată libertatea 
individuală a unui celățenă ală său, care nu are nici ună 
obligamentă și nici o legătură său funcțiune care se nu-i 
ierte ase deparla, oprindu-lă de a participa la ședințele 
unei societăți culte, care urmăresce numai sciința gene
rală și cultura omenimei? Cașuri de aceste nici în China 
nu se intemplă.

Totă in luna acâsta, și încă și' în a 2-a jumătate, 
sărmanii locuitori din cercă au fostă siliți, zălogiț! și 
scoși chiar și cu gendarmii, atâtă cu pălmile câtă și cu 
trăsurile pentru a căra și tăia din cele mai periculâse lo
curi stâlpii pentru linia telegrafică ce se va deschide 
între Năsăudă și Rodna. Incâtă am eu cunoscință po- 
sitivă, comunale nu au luată nici ună obligământă față 
cu lucrulă ce se recere la telegrafă, er statului„nu suntă 
datori a presta ajutoră nici concurență în lucruri curată 
erariale, afară de asta nici legea chiar nu iertă ca popo- 
rulă se fiă silită a-și face dilele de lucru comunală său 
v’cinală în acelă timpă, când e ocupată cu lucrurile sale 
economice și vitale.

Chiar acum însă când sârmanulă plugară are celă 
mai însemnată lucru, când trebue să are și să semene 
pămentulă pentru a ave nulremântulă de lipsă pentru 
elă și familiă, este silită a-șl mortifica vitele și a’și con
suma puținulă nutreță ce i-a mai rămasă pentru ele prin 
prestarea unoră lucruri, la cari nu e obligată; a stagna 
din muncă și a fi între astfel! de împrejurări silită a 
ajunge la sapă de lemnă, la cerșitoriă, căci dările de 
t6tă natura ’lă îngreunâză și asuprescă, pentru scdterea 
acelora i se esecutâză și puținulă de ce dispune, er când 
ar trebui să ’șl agonisescă cele de lipsă îlă asuprescă 
cu năcasuri de natura celui de mai susă și alte rele. 
Vai de noi că rele dile amă ajunsă!

(Va urma).

Raportata senatului școlarii,
ală archidiecesei gr.-or. din Sibiiu.

Preavenerabilii Sinodii archidiecesanîi!
Consistorulu archidiecesană ca senată școlară are 

ondre a da despre agendele sale în decursulă anului 1885 
următorulă Raportă generală:

Partea generală. Activitatea consistorului archidie
cesană ca senată școlară în acestă ană mai nimerită 
s’ar putea caracterisa de o luptă a consistorului pentru 
existența sc61eloră ndstre confesionale din archidiecesă. 
Posițiunea acesta dificilă a consistorului o au creată în 
timpulă din urmă postulatulă limbei maghiare ca studiu 
obligată în scolele poporale. Articolulă de lege XVIII 
din anulă 1879 pretinde dela învățători cunoscință lim
bei maghiare în măsură de a-o pută preda în scâlă ca 
obiectă de invățământă. Față de acestă lege consisto- 
rulă nu a lipsită a face disposițiunile de lipsă și a înda
tora pe învățători a se cuaiifica în limba maghiară și 
a-și procura atestatele prescrise de cvalificațiune. In 
executiva citatului articolă de lege însă, care în sine este 
destulă de îngreunăloră pentru învățămentulă nostru con
fesională, organele statului, nu numai că au desvoltată 
o rigăre mare, deră au dată acelei legi o interpretare și 
mai aspră.

Prin ordinațiunea ministerială din 28 Maiu 1885, 
nr. 20,301, nu se cere numai a cundsce învățătorii așe- 
dați în posturi dela anulă 1872 încăce limba maghiară 
în măsură de a-o pută preda în scole, dăr se cere, ca 
însuși învățămânlulă limbei maghiare să se facă în acea 
limbă; apoi citata ordinațiune mai îndatorăză a se aședa 
învățători adjuncțl cunoscători de limba maghiară lângă

învățătorii așezați înainte de a. 1872, dăcă aceștia nu 
suntă în stare a provedă învățămentulă limbei maghiare 
în scolă.

Consist.orulă a decisă a cere dela înaltulă ministeră 
revocarea acestoră disposițiuni. cari îndată după exmite- 
rea loră aplecându-se în unele comitate cu mare zelă și 
grăbire au produsă în organele nostre bisericesc! greu
tăți la susținerea scdleloră și în specială în consistoră, 
îngrijiri pentru viitorulă scoleloră nostre confesionale, căci 
acele disposițiuni restrîngătore, suntă apte a face aprope 
imposibilă susținerea scoleloră năstre, dăcă înaltulă mi- 
nisteră în interesulă desvoltării învățământului în tăie di
recțiunile nu va țină contă de împregiurările tuturora lo- 
cuiloriloră țării.

O altă ordinațiune ministerială (nr. 21.120 din 1.8 
Iulie 1884) atinge tare de aprdpe și deadreptulă autono
mia bisericii nostre, căci după acea ordinațiune decisiu- 
nile consistoriului privităre la disciplinarea invățăloriloră 
întru câtă privescă amovarea acestora din oficiu au să 
lie așternute înaltului ministeră spre suprarevisiune, căci 
din contră învățătorii destituițl prin consistoră voră fi 
susținuți în oficiu prin organele administrative ale statu
lui. Obiectulă acesta privindă scălele din întrăga metro- 
polie și fiindă cestiune de apărarea autonomiei bisericesc! 
s’a transpusă consistoriului metropolitană pentru a face 
pașii de lipsă.

Aceste momente am aflată de bine a le atinge pe 
scurtă în partea generală a raportului nostru, pentru că 
ele suntă apte a caracterisa mai bine situațiunea nefa
vorabilă, în care au ajunsă scotele nâstre confesionale 
și pentru ca și prea veneratulă Sinodă archidiecesană 
să aibă ocasiune a se enuncia asupra pașiloră de făcută 
pentru delăturarea acestei stări nefavorabile.

In celelalte însemnămă, că senatulă școlară a ți
nută în anulă 1885 39 ședințe, între cari 36 ordinare și 
3 extraordinare.

Dela 1 Iulie 1885 concediată fiindă asesorulă refe
rințe în acestă senată Anania Trombițașă din causă de 
morbă, referada s’a încredută pe cale presidială asesoru
lui onorară Mateiu Voileanu, care și după mortea numi
tului asesoră ordinară urmată la 10 Martie a. c. a pur
tată acea referată pănă astădi.

Numărulă pieseloră date în resortulă senatului șco
lară în anulă 1885 au fostă 2052, dintre cari 2034 sunt 
resolvite, âr 18 neresolvite. (Va urma)

Esamene de cualificațiune în Blașiu.
Esamenele de cualificațiune cu învățătorii din 

archidiecesa gr. cat. a Blașiului în acestu anii 
se voră țină în următdrele dile : în 8 și 9 Iu- 
niu st. n. esamenele scripturistice; 6ră în 10, 11, 
eventualii și în 12, cele verbale și practice. — 
învățătorii cari voiescQ să fia admiși la acestu 
esamenu trebuie să-șî înainteze rugarea la Prea 
Veneratulu consistoriu Metropolitană și să se pre- 
senteze în persdnă celu puținii pănă în 7 Iuniu 
a. c. st. n.

La rugare trebuie să alăture fiăcare ur- 
mătărele documente- 1. Estrasu matricularu, 
2. Absolutoriulu preparandialtt; 3. Atestată ofi
cioșii de conduită din comuna unde a funcțio
nată ca învățătoră.

Illră cei ce trebuie se depună esamenă de cau- 
lificațiune numai din limba maghiară în înțelesulă 
ordinațiuneloră mai nouă ministeriale, aceea să-și 
aducă și diplomele vechi, ce le posedă.

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.«)

BERLINÎJ 8 Maiu. — Proiectele de lege 
bisericesc! s’au primită nemodificate după a doua 
cetire.

ATENA 8 Maiu. — Representanții marilorti, 
puteri afară, de ambasadorul^ Rusiei și de 
ambasador uta Franci ei părăsita Atena.

Flota europenii a plecatu, numai vapo- 
rulu de râsboiu turceseii „Haine “ și o corabia en- 
glesă ancoi-ăză în portulă Phaleron.

Se crede că Rusia nu va hia parte la o blo
cadă eventuală.

Vaporulti grecescu Salaminia a plecatu 
la Constantinopolu ca se aducă pe amba- 
sadorulu grecescu Conduriotis.

DIVERSE.
Din vieța ministrului Pauler. — Răposatulă mi 

nistru Dr. Teodor Pauler s’a născută în 9 Aprilie 1816 
în Buda. In vârstă de 16 ani a luată doctoratulă în 
filosofiă, și patru ani mai târdiu doctoratulă în dreptă 
la universitatea din Pesta. In 1838 propune la aceea 
universitate ca suplentă filosofiă dreptului, apoi fu nu
mită profesoră ordinară la Academia de dreptă din 
Agramă și mai târziu în Raab. A fostă judecătoră, 
membru corespondentă ală academiei de sciințe ungu
resc!, și în 1858 membru ordinară. In 1848 fu numită 
profesoră ordinară la Universitatea din Pesta. In anulă 
următoră fu suspendată din postulă său, dăr și-lă redo
bândi în 1852. In 1863 ajunse judex Guriae. In 1871» 
fu numită ministru de instrucțiune și în 1872 trecu 
la justițiă. In 1878 ajunse ârăși ministru de justițiă 
Elă a scrisă și câteva cărți. — La îmormântarea 
lui s’au depusă 50 de corâne și a luată parte și 
monarchulu nostru, care se afla în Pesta. Pentru noi 
Românii din Ardealu, mânuarea justiției sub ministrulă 
Pauleră s’a făcută nemuritore prin strămutarea juriului 
din Sibiiu și prin arestările pentru o proclamațiune 
streină.

Unu călătorii de greutate. — Intr’o <)i veni la gara 
din Orleans ună călătoră de o grosime fenomenală și luă 

| ună biletă de clasa a doua pentru Bordeaux. Când sună 
clopotulă de intrare în vagone, călătorulă nostru se în
cercă în deșertă se intre în vre ună cupeu, căci nici o 
ușe nu era destulă de largă pentru colosulă său ; mare 
hohotă se produse în totă publiculă, când șefulă de sta
ție instală pe uriașă într’ună vagonă de marfă. Pasage- 
rulă celă voluminosă e în etate numai de 22 ani, cân
tărește 210 kilograme și are o grosime de peste trei 
metre.

Protegiarea purceilord — La teatrulă Folies Bel- 
levile din Paris, ună comediantă dedea representații cu 
doi purcei mici, care esecuta frumâse mișcări, băteau toba, 
spunâu vârsta personeloră, aratau persâna cea mai amo- 
r6să din societate. La representația de er! d-na G.. se 
sculă de pe scaunulă său și începu să strige: In numele 
umanității, în numele libertății, în numele societății pro- 
tectbre a animaleloră din care facă parte, vă interzică 
să continuați a mărtirisa pe acești nenorociți mititei. Co- 
misarulă de poliție a încheiată procesă verbală și a dată 
afară din sală pe acâstă damă, care după spusa lui exa
gera peste măsură amorulă său pentru purcei.

Editoră : Iacobti Mureșiaun.
Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Mureșiaun

impresiunile acestei dile fericite voră rămână în totdeuna 
neșterse în inima mea, — continuă vorbitorulă, cu o voce 
mai înaltă și entusiasmată. — Din acea di calea vieții 
mele e așternută cu flori și orizonulă cugetăriloră mele 
e împresurată cu stele lucităre și zimbităre. Mergă vo 
iosă pe acestă cale, și n’am altă dorință, decâtă luându-o 
de brață pe ea, pe care atâtă de multă o iubescă, să 
percurgemă împreună acestă cale frumosă în desmerdăr! 
și fericiri pănă la ultima respirațiune, pănă dincolo de 
mormântă ....

— Ferice de tine amice, dea Dumnezeu numai să 
nu le înșeli, (fise Valeriu întrerupându-lă.

— Te asigură, scumpe Valeriu, că din diua aceea, 
trăiescă în fericire, Tâtă ârna mi-am petrecută de mi
nune cu ea. Totdâuna a fostă afabilă și cu atențiune 
cătră mine. La preâmblare, în teatru, la patinată, în 
conveniri și la baluri amă fostă nedespărțițl. Ea era so- 
rele vieții mele și eu eram umbra ei fidelă, ce o urmă- 
reamă pasă de pasă, căci fără ea simțeam că nu mai 
potă viețui. Așa ’mi trecu ârna într’o petrecere și plă
cere. Dăcă într’o di nu o vedeam, eram desperată. — 
Acum s’a făcută primăveră în natură ca și in sufletulă 
meu. Acum mai multă ca ori și când dorescă să fiă 
pentru totdâuna a mea... Sunt, hotărîtă, să-i dică la 
cea mai de aprâpe întâlnire, chiar astădi dăcă o voiu 
vedâ-o, că ea este idealulă meu, de care nu mă mai potă 
despărți totă vieța Voiu să pășescă înaintea ei și să-i 
cjică: Lucrețio, ângerulă meu, te iubescă și mă iubesc!, 
dă-mi mâna și di-m! că vrâ-i sâ fii nevasta mea — fi 
nesce vorbitorulă cu vocea înmuiată și duiosă.

*

Când Valeriu a aurită esprimându-se numele Lu- 
creția, a tresărită, peste fața lui posomorită trecu ună 
noră greu de cugetări, der se stăpâni și cu o voce li
niștită întrebă pe amiculă său :

— O chiâmă Lucreția ?
— Da!
— Frumosă nume, nume istorică I
— Ea e și mai frumâsă ca numele ei, e ună ân- 

geră! îi răspunde Costică însuflețită.
— Der, espresia ta din urmă e cam prâ prosaică 

pentr’ună ângeră, — reflectâză Valeriu rece.
— Care espresiă ?
— Să-ți fiă nevastă.
— Apoi trebue să-i spună adevărulă și scopulă meu.
— Ângerii nu viețuescă pe acestă pămânlă.
— Te rogă nu-ți bate jocă de cele mai sfinte sen

timente ale unui amică, n’am presupusă acâsta despre 
tine, — îi răspunse Costică aspru,

— Te asigură, că-țl respecteză tăie pornirile tale 
poetice și dorescă din inimă ca să ’țl ajung! scopulă, îi 
răspunde Valeriu cam silită, apoi continuă: — Să vor- 
bimă der cu sânge rece, dâcă-i lucru așa de seriosă, și 
mai slăbesce puțină cu ângerulă și sărele tău, căci deși 
dice poesia, că căsătoriile se lâgă în ceru, cojile căsăto
riei se mâncă aici josă pe pământă. Vorbindă seriosă 
der, ce voiesc! ?

— Să mă căsătorescă.
— Cu ună ângeră?
— Da, cu ună ângeră rătăcită aici pe pământă; 

care s’a coborîtă din ceră să-m! prefacă lumea în raiu.

— Și o chiamă Lucreția?
— Da, Lucreția, nu o cunosc!?
— Lucrețiă să numescă mai multe fete, voiam 

să 4>c£l ma* mulți ângerl, se corege Valeriu ironică.
— Ei, uitasem frate, că tu încă nu cunoscl tâtă 

societatea nostră. Ea e fiica marelui anLreprenoră care 
locuesce în cetate, strada.....

— Ah, mica sburdalnică! — întrerupe Valeriu pe 
amiculă său, sărindă de pe scaună, ca și când s’ar fi 
spăriată de ceva.

— O cunoscl? — — îlă întrâbă Costică, — cu 
mirare.

— Din audă. Numai bine am autfită vorbindu-se 
de ea, — dâcă e lucru seriosă, atunci frate îți — gra- 
tuleză, căci esci adi celă mai fericită omă în lume, — 
îi (fice Valeriu stând față cu elă, și apucându-lă de 
mână, i-o strânge cu o iritațiune mare, er pe buzele 
sale se zărea ună surîsă ascunsă ironică.

— Și de ce o numescl: mica sburdalnică? îlă în
trâbă Costică.

— Ună critică a disă despre ângerii lui, Murillo 
că așa-să de vioi, de drăgălași, încâtă nu-i pâte carac
terisa mai potrivită, decâtă cu espresia: „sburdalnici" 
ș’apoi nu <fi-I tu că ea e ângeră? adauge vorbitorulă 
cu ârecare amărăciune. — Și încă o întrebare, — con
tinuă Valeriu seriosă și ficsândă cu ochii lui ageri pe 
amiculă său — părinții ei, și mai alesă mama ei scie 
ceva despre relația vostră? Cu învoirea ei ați fostă voi 
tâtă ârna, cum cjicea’i tu, nedespărțițl?

(Va urmă.)



GAZETA TRANSILVANIEI 1886.Nr. 94.

Cursul ti la bursa da Vieaa
din 7 Maiă st. n. 1886.

Rentă de aură 4°/0 . . . 103,50
Rentă de hârtiă 5®/o . . 95.— 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare..........................152.75
Amortisarea datoriei căi

loră ferate de ostfi ung. 
(1-ma emisiune) . . . 100.10

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(2-a emisiune) .... 127 50

Amortisarea datoriei căi
loră ferate de ostii ung. 
(3-a emisiune) .... 117.25

Bonuri rurale ungare . . 105.20
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C5.20 
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișă..............................105.20
Bonuri cu cl. de sortare 105.20
Bonuri rurale transilvane 105 20

Bonuri croato-slavone . . 105.20 
Despăgubire p. dijma de

vină ung............................99.75
Imprumutulă cu premiu

ung................................. 118 75
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 30 
Renta de hărtiă austriacă 85.15 
Renta de arg. austr. , . 85.25
Renta de aură austr. . .114 75 
Losurile din 1860 . . . 139 25
Acțiunile băncel austro-

ungare........................ 878 —
Act. băncel de credită ung. 293.78 
Act. băncel de credită austr. 288.50 
Argintulă —. — GalbinI

împărătesc! .... 5.94
Napoleon-d’orI .... 10.03 
Mărci 100 împ. germ. . . 61 82 
Londra 10 Livres sterlinge 126.40

Bursa «ie Bucurescl.

Cota'''oficială dela 23 Aprilie st., v. 1886.
Cump. vend.

Renta română (5%). 907a 91 7a
Renta rom. amort. (5°/0) 9474 947a

» convert. (6°/0) 8914 897a
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 32— 337a
Credit fonc. rural (7°/o) . 103— 103—

> „ „ (5?/o) . 86— 87—
» » urban (7°/o) . 99— 100—
» , (6°/o) - 91— 92—

> (5%) ■ 817a 827a
Banca națională a României 500 Lei 1030 1040
Ac. de asig. Dacia-Rom. 285 290

« » » Națională 235 240
Aură contra bilete de bancă . . 14 — 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.01— 2.02

3 Umyllutură
din anulă 1886 $

de

s
§ V minerale

indigene și streine, precum și unu mare depo- 
sitft de Parfumeriă și Specialități recomandă

Farmacia „La biserica albă“
a lui

Francisca (Kellemen
X Brașovu. a\

XX&

De închiriatu.De închiriatu.
In casa din Tergulu grâului Nr, 559 suntu 

2 odăi frumose și luminose, în cari acuma 
să află o cancelariă advocațială, precum și încă 
alte 2 odăi și biicătăriă dela Sft. Mihaiu 
de închiriatu. Aceste locuințe au intrări se
parate. InformațiunI la proprietarultt Domnultt 
Iosifu Vasady.

(Aviză d-loră abonați!
Rugămti pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să bine- 

voiască a scrie pe cuponulfi. mandatului postalu și numerii de pe făsia 
sub care au primitu cparulti nostru până acuma.

Domnii ce se abonăză din nou să binevoiască a scrie adresa lămu
rită și să arate și posta ultimă. ADMINISTR. „GAZ. TRANSA

ttHMte la Gazeta taitaii
se potu face cu începerea dela 1 și 15 ale fiecărei luni, mai ușorii 
prin mandate poștale.

Adresele ne rugămu a ni se trimite esactu arătându - se 
și posta ultimă.

PREȚUL# ABONAMENTULUI ESTE:
, Pentru Austro- Ungaria:

pe trei luni..................... . . . 3 fl.
„ șăse luni..................... . . . 6 fl.
„ unii anii..................... . . . 12 fl. —

Pentru România și străinătate.

pe trei luni .....................
„ șăse luni..................... ..... . . 20 „

,, unu anii........................... . . 40 „

Administratiunea1 „Gazetei Transilvaniei-^
yw

(12—15)

T

de (Theochar (Alexi
in 8° c= 320 pagini, prin urmare îndoitu atâtu de mare ca edițiunea primă- Prețulu fl. F50 seu 

3 lei 50 b. de esemplaru.

A APĂRUTU
și se pdte procura prin fote librăriile precum și la fjp'fjjg

Brașov.

Tipografia ALEXI Brașovu.
X-


