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Brașovă, 10 Iunie st. v. 1888.

Toți» mereu eetimu și auijimti, 
că pacea domnesce afli pretutin
deni și că stăpânitorii cu sfetnicii 
lom muncescfi și ostenesc!! pen
tru susținerea păcii, încâtu le 
curge sudorea de pe frunte.

Totti mereu li se spune popo
tei 01T1, că treime și ele se mun- 
cescă și sS ostenescă. ca să potă 
purta grelele biruri, ce li se îm- 
punu, iu flecare anu, de cătră gu
verne pentru înarmări, cari se dice 
că suntii asemenea o garanția a 
păcii.

Pacea domnesce der încă în 
Europa și toți susținu că lucreză 
pentru pace. Fi-voru și popdre 
de acele cari se bucură și de bine
facerile acestei păci înarmate: cari 
mai au mijloce și le mai remâne 
atâta libertate și atâta răgazu a-șl 
vede și de trebuințele lorii, de des- 
voltarea și cultura lorii.

Numai noi Românii din Tran
silvania și Ungaria suntemu con
damnați de sorte a nu pute gusta 
nimicii din binefacerile păcii. Și 
nu pentru c’aveni se ne luptăm mai 
multă ca alte popore mai bine 
situate cu sarcinile, ce ne apasă, 
ci pentru că nu ne putemu vede 
în liniște nici de cele mai ele
mentare trebuințe ale desvoltării 
nostre naționale.

Pote fi pace pentru alții, noi 
Românii înse trăimu de faptă în 
resboiu, pe care l’au pornită stă
pânirea și pressa ungurescă în po
triva scdleloră nostre românesc!.

Celă ce a cetită raportulu pu
blicată în numerulă nostru de a- 
laltaeri despre macliinațiunile în 
contra gimnasiului din Beiușă și 
celă ce va ceti și corespondența 
ce-o aducemă astădl în aceeași a- 
facere, va trebui se se întrebe cu 
mirare, pentru ce atâta sgomotă 
și atâtea amenințări?

S’au făcută pcrcliisițiuni do- 
micilare pe la școlarii din numi
tul ă gimnasiu, lucru ce nu s’a 
mai pomenită nici chiar sub gu- 
vernulă absolutist!! ală lui Baeh; 
gendarmii în Beiușiu mergendă 
din casă în casă au deschisă lă- 
dile și pulpitele studențiloră, le- 
au secvestratu fote epistolele, 
scrierile, versurile, i-au luată la 
interogatoriu asupra sentimentelor 
lorii românesc!, asupra consciinței 
lorii, ca pe vremile inchisițiunii.

Pentru ce tote aceste?
Astădl aflămă. că vice-șpanulă 

comitatului Bihariei a primită în 
calitate de comisarii ală guvernu
lui misiunea de a face investiga- 
țiune asupra gimnasiului romană 
din Beiușiu.

Ce s’a întâmplată, pentru Dum- 
nefleu, ca se potă justifica asttelu 
de mesurl estreme?

Copilăria căci altfel!! nu o 
putemă numi — ce a făcut’o unu 
școlară când cu primirea episco
pului latină în Beiușă, a fostă în
doită pedepsită, tenerulă fiind!! 
eliminată din gimnasiu și con
damnată și de cătră judecătoria 
de cei că.

Ce-a păcătuită gimnasiulă ca 
acum din causa acesta să dea nă
vală toți asupra lui? Nu cumva 
li se atribue ca țrecati! proteso- 
riloră .și școlarilor!!, că au luată 
parte activă la primirea episco
pului Schlaueh?

Suntemă convinși, că cerce
tarea pornită asupra gimnasiului 
din Beiușă nu va pute scote la 
lumină nici o dovadă contra acestui 
institută.

Pentru acesta ne garanteză 
buna îngrijire ce s’a dată necon
tenită acestei scole de cătră au
toritatea superiors școlară conte* 
fesională, precum și întregulă tre
cută ală gimnasiului.

Așteptăm ă der în liniște resul- 
tatulă învestigațiunei. Ceea ce 
voimu se constatămu astădl este 
neliniștea și îngrijirea, ce trebue 
se cuprindă spiritele tuturoră Ro- 
mâniloră, când vedă că dintr’ună 
lucru de nimicii pressa maghiară 
îndreptă cele mai înverșunate ata
curi asupra unui institută ro- 
mânescă și că guvernul!! spriji- 
nesce prin măsurile sale acesta a- 
gitațiune sistematică.

Guvei’nnlu și pnasinln din Beinșin.
Oradea-mare, 21 Iunie 1888 st. n.
Ministrulă de interne l’a esmisă pe 

viceșpanulă Comitatului Bihoră, d-nulă 
Andr. Beiity, în calitate de comisară gu- 
oernială, se facă inwstigațiune asupra gim
nastului românii Beiușană. D-nulă Bebthy 
a și plecată adî în acestă missiune în
soțită de vicenotarulă comitatensă Pe
tru Szunyogh. Ce instrucțiuni va ave 
d-nulă vice-spană ? nu se scie; căci u- 
nele ca acestea suntă secretulă guver
nului. — Direcțiunea gimnasiului și cor- 
pulă profesorală, vedendu-se atacați din 
tote păițile în diaristiea magliiară, vă- 
dendu-se espușl odiului generală, au 
cerută ei înșiși investigațiune discipli
nară asupra loră; nu se pote sci, ore în 
urmarea acestui pasă de desperațiune, 
seu din alte privințe s’a ordonată in- 
vestigațiunea, destulă că ea se va 
efectul.

Bebus in arditis aeguam ser oare men- 
tem. D-nii profesori nu trebuia sâ-sl esă 
din sărita loră, se nu fiă așa de suscep
tibili, .și să nu devină nervoși la flecu
rile diareloră ; trebuia să sciă, că de ar 
fi îngeri, șovinismulă maghiară, susținută 
și nutrită de diaristiea maghiară, nu le 
va da dreptate, nu le va da ocasiune 
să se potă lămuri lucrurile. Așa s’a în
tâmplată. piarulă ,Szabadsâg“ (lucus a 
non lucendo) de când cu luarea steagu
lui de pe gimnasiu, în totă diulița lă
sată de Dumnedeu a sciută să aducă 
în contra gimnasiului, a profesoriloră și 
a pretinsei conduite nepatriotice a ace
lui institută, acusațiunl, lucruri învechite 
adecă paie îmblătite.

In numărulă ultimă, corespondenții 
BiușanI ai acestui (fiară mai înteiu opo- 
sițională, apoi jidovescă și în urmă de
venită guvernamentală, a semnalată că 
nu studenții au făcută conductulă cu 
torțe episcopului latină, ci civii Beiu- 
senl, cari au privită cu ochi răi la a- 
mesteculă profesoriloră în acestă afacere 
si că profesorală beiușană nu ca profe- 
soră a ținută orațiunea, ci ca cive beiu- 
șană etc.

De nu făcea gimnasiulă și profeso
rii nimica, îndată erau timbrați de so
boli ascunși sub pămentă, cari se re
tragă în modă demonstrativă; că au 
făcută eră nu e bine, li-a displăcută no- 
bililoră patrioțl că s’au amestecată și 
profesorii, omeni culțl, în fanfaronadele 
loră; ce învățătură se pote trage din 
aceste? Că în viitoră gimnasiulă să nu 
se pre îndese la petrecerile altora; ră
mână acasă între păreții săi; mai bine 
să li se dică: că se retragă, decâtă că 
se îmbulzescă și suntă dspețl necliiămațl, 
căci vedî acestora li se arată ușa, ba 
precum se vede suntă și combătuți.

Am de-a mai însemna, că tenărală 
Borgovană, carele a causată luarea sto
gului de pe gimnasiu, pe lângă eschide- 
rea din gimnasiu, a fostă judecată și la 
arestă de o lună prin judele de cercă.

Crișanu.

ZDin afară.
piarele rusescl se pronunță favora

bilă asupra proclamației împăratului Wil
helm II. „Grajdaninu dice, că șansele 
păcii suntă acum mai favorabile , numai 
câtă Austro-Ungaria ar trebui să sfătu- 
escă pe prințulă de Coburg se plece o- 
dată din Bulgaria, ca să dispară astfelă 
și acestă factoră principală ală neliniș- 
tiriloră.

„Coresp. Polit.11 primesce din PeteKS- 
burgii inform ațiunea, că în cercurile gu
vernamentale de acolo se crede, că no- 
ulu împeratu germană îșl va introduce 
domnirea lui cu-o politică precaută și 
păclnică.

Aceeași foiă anunță, că în cercurile pa
pale domnesce convingerea, că raporturile 
cordiale dintre seaunulii papală și dintre 
curtea din Berlină nu voră suferi nici o 
schimbare sub domnia noului împărată. 
Ca dovadă se amintesce faptulă, că Msgr. 
Galimberti a primită dela noulă împărată 
asigurarea sentimenteloră sale de ami- 
cițiă pentru Papa și biserica catolică.

Totă „Coresp. Polit.u desminte faima 
adusă de diarulă rusă „Moskovskija Wje- 
domost“, că regele Milană, ală Serbiei 
ar fi esprimată față cu ministrulă-preșe- 
dinte Nicola ChristicI dorința de a sus
penda constituțiunea serbescă.

Diarele rw.sc.scl respingă acusările con
telui Kalnolg, că ele suspiționeză scoțiu- 
rile alianței germano-austriace. Starea 
lucruriloră, dică ele, dovedesee că Aus
tro-Ungaria a esploatat.fi de faptfi în pe
ninsula balcanică succesele annelorfi ru
sescl.

Din delegațiuni.
Contele Kainoky, respundendfi eii 

întrebării unui delegații relativă la trae- 
tatulă de comerciu e.u Bomunia, constată 
din nou dorința guvernului de a ajunge 
la o soluțiune amicală a cestiunii; der 
adauge, pentru marea sa părere de rău, 
și cu tote că guvernulfl românii împăr- 
tășesce aceeași dorință, că nu s’a pu
tută ajunge la acestă soluțiune. Minis- 
trulii a credutfi asemenea că trebue să 
releveze, că decisiunea în acestă afacere 
aternă de camera românescă, în care di
feritele opiniunl opuse îșl țină preroga
tivele sale, astfelă încâtfl este îndoiosă 
că se va pute așa de lesne găsi maiori- 
tatea trebuinciosă încheierii unui trac- 

' tată, care se satisfacă ambele părți.

Ministrală va continua să lucreze 
la soluțiunea dificultățiloru.

Comitetulă delegațiunii austriaco a 
acceptată bugetulă ordinară alii arma
tei, cu sporirile cuprinse în elă, fără 
schimbare și conformă proiectului gu
vernamentală , după ce aceste sporiri 
fură justificate de ministrală de resboiu.

Români slavisați.
Sub titlulu acesta cetini îi in 

„Revista politică'1 din Suceava 
între altele:

„Din întâmplare amu călătorită (fi
lele trecute prin mai multe sate de peste 
Prutfi, pe care încă nu le cunosceam 
mai de aprdpe. M’am încredințată din 
autopsiă, că locuitorii acestorfi sate, care 
astădl vorbesefl rasesce, suntă de aceeași 
origine, ca și Românii bucovineni. Făp
tura trupului, mișcarea părțilorfi Iui, co- 
ldrea pielii, a ochilorfi și a perului suntă 
ca și la Români. Totă așa și totă îm
brăcămintea, constracțiunea casei și a 
tuturora acareturilorfi din casă și dela 
gospodăriă, traiulfi în familiă și în pu
blică, tote obiceiurile, credințele și apu
căturile suntă curate românescl.

Tote aceste lucruri dovedescu în 
modă absolută, cumcă Rutenii Bucovi
nei suntă același neamu cu Românii. 
Pentru sciință ajunge constatarea aces
tora fapte, ca ea să se potă pronunța 
în modă positivu despre originea Rute- 
niloru bucovineni. Deră noi am obser
vată la ei încă și alte lucruri, caii arată 
lămurită, cumcă ei și-au perdută limba 
românescă abia în (filele nostre. Amu 
aflată adecă inulțl bătrâni, caii încă vor- 
bescă românesce, pe când tineretulu nu 
mai pricepe limba părințiloră săi. Apoi 
toți tineri și bătrâni, nu au perdută încă 
pănă astădl consciința' originei loră. Ei 
m’au rîsă, când Il-am spusă, că Româ
nii și Rutenii Bucovinei suntă două po
pore deosebite.

Cărțile veclil de prin bisericile de 
peste Prutu suntă românescl, er cele 
cumpărate în anii din urmă suntă sla
vone. Faptulă acesta este de mare im
portanță ; și etă de ce: Din anulă 1777 
pănă la mortea lui Eugenie Hacman, 
1873, au fostă în Bucovina în decursă 
de 73 de ani episcopl slavi, adecă Da- 
niilă Vlochovics 33 și Hacman 40 de 
ani; er episcopl români au fostă numai 
în decursă de '22 de ani, adecă Cheres- 
culă 1'2 și Baloșesculă 10 ani. Cele mai 
multe cărți românescl de prin bisericele 
de peste Prată s’au cumpărată în de- 
cursulă celoru 73 de ani ai episcopiloră 
slavi. Să ne întrebămă acum: Se pote 
presupune, că episcopii slavi să fi cum
părată cărți românescl pentru o popora- 
țiuue slavă? Nu! Se vede deci, că po- 
porațiunea a fostă românescă, măcai ă în 
maioritate, de aceea episcopii slavi în
cuviințară cumpărarea de cărți româ
nescl. Acestă poporațiune s’a slavisată 
succesivă, a.șa că urmașii lui Hacman 
aflară de bine de a procura cărți sla
vone pentru bisericele ei. Prin greșala 
acesta au confirmată ei bisericesce sla- 
vismulă aceloră comune, care odinioră 
erau românescl; ei au isgonită limba stră- 
moșescă din bisericele loră îngitstândă 
astfelă teritoriulă stăpânită odinioră de 
de limba românescă. Așa i-au răpită ei 
limbei românescl ună dreptă istorică, a- 
decă dreptulă de a fi unica limbă bise- 
ricescă în totă bucovina.

esploatat.fi
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...Agitațiunea slavă în Bucovina nu 
se tace de Rutenii bucovineni. c-i de cei 
venițl din Galiția. apoi de Poloni .și de 
unii Nemți și Jidovi, cari încuragează 
agitațiunile slave. Este lucru de mirare 
cumcă tote guvernele i'ără deosebire de 
partidă au protegiată aceste agitațiuni 
văuendă cumcă suntă îndreptate în con
tra Românilorii. Tote dorințele Români- 
loră le combate guvernulă prin cuven- 
t-ulă „Rutenii". Adeverulă însă este, 
că Rutenii Bucovineni dorescu împlini
rea dorințeloră nostre naționale, căc-I ei 
nu au simțeminte slave ci românescl, de 
bre ce simtă convinși, că-să de ună 
sânge cu acea parte din poporațiunea 
bucovineană, care încă vorbesce româ
nește. De aici vine că unii bărbați din
tre denșii, carl s'au luminată prin scoli, 
tracă astădl de Români înfocațl, pentru 
că sângele apă nu se face.

Pe lângă slavisarea limbei s'au sla- 
visată și numele loră de familiă. Unii 
și-au restabilită erăși numele vechi ro
mânesc!, ce le-au purtată odinioră stră
bunii loră. Acestă procedură patriotică 
nu le place veneticiloră noștri și ei co- 
menteză adese în cliipă răutăcioșii sim
țămintele naționale ale acestoră Români. 
Va veni însă timpulă, când, luminată 
prin cultură, așa va face totă poporulă 
<rr. or. ruteană din Bucovina, pentru că 
elă este convinsă, cumcă toți Rutenii 
gr. or. simtă Români, cari în decursulu 
unoră timpuri vitrige și prin împrejurări 
nefericite și-au pierdută limba străbună 
la < are nisueseu cu dragoste .și pe care 
o iubeseă mai multă chiar, decâtu par
tea poporaținnii gr. or., care încă vor
besce românesc-e. Ei dorescă, ca să se 
cultive limba românescă în școlile loră : 
dușmanii românismului însă împiedecă 
cultivarea ei, și declară, cumcă este pe- 
cată de a pierde timpulă cu învățarea 
limbei românescl. Deră opintelele ve
neticiloră voră rămâne zădarnice, căci 
progresulu culturei va șterge tote urmele 
slavismului la poporațiunea gr. or. din 
Bu ovina...

SCIR1LE VILEI.
Diareic din Clușil anunță, că Iltis- 

tritatea Sa Episcopulu Gherlei. Dr. Ioui’t 
Szabo, se află de câteva dile în Clușă, 
tmde va petrece încă câteva săptămâni, 
în care timpii va căuta a-.și lecui boia 
sa de ureche.

* *
„Revista Politică" ne spune că sfin

țiri a monumentului defunctului profesorii A. 
Pumuulu. ridicată în cimiterulă din Cer
năuți de societatea pentru cultura și li
teratura română în Bucovina, se va serba 
în 1G Iulie a. c., pentru care festivitate 

se voră trimite la timpulă seu invitările 
cătră p. t. publică binevoitorii. Sera 
în dina sfințirii se va ține în ondrea ma
relui apostolii națională o academiă, după 
care va urma apoi ună banchetă. Spre 
a da acestei sărbărl ună caracteră mai 
festivă, societatea, va eda cu ocasiunea 
acesta o carte, dedicată memoriei nemu
ritorului ,,Pumimlă“.

** ¥
Ministrulă de justițiă r. u. Fabini/i 

a fostă erl și alaltăerl în Bra.șovă, spre 
a face inspecțiune la tribunalulă de aici, 
unde ni se spune, că a aflată tote în 
regulă. Aseră ministrulă a continuată 
călătoria sa de inspecțiune în Săcuime.

* ¥ ¥
Inspectorulă cavaleriei principe Croi/ 

a venită la Brașovă spre a inspecta tru
pele de cavaleria din împrejurime.

Societățile de gimnastică din Francia, 
în numără de șepte sute, au decisă uă 
țină ună cougresu mare de gimnastică în 
Parisă în 1889, cu ocasiunea esposițiuuei 
centenarului revoluțiunei francese. Se 
voră aduna tote aceste societăți în Pa
risă cu ună numără de </ccc mii membri, 
cari îșl propună să participe la marea 
serbare ce se organiseză pentru anulă 
viitorii. *

După cmn i se anunță lui „Pest. 
Lloyd", este ca și sigură că d-liî Di- 
mitrie Rrătiarm va fi alesă primară ală 
Bucuresciloră.

întâmplări diferite.
Tempestate. In Livadia de munte și 

comunele învecinate furtuna deslănțuită 
la G Iunie s'a continuată 4 dile una după 
alta. Ploile torențiale, trăsnetele și grin
dina erau la ordinea dilei. Nu numai 
edificii și sămănăturl, ci și vieți ome
nesc! au cădută jertfă acestei grbznice 
tempestățl. In Craiova (Kiralypatak) fu 
trăsnită în G Iunie locuitorulu Vasilie 
Buciumană, care muri imediată. Copi- 
lulă de 10 ani ală primarului de acolo 
fu asemenea lovită de trăsnetă, der scăpa 
cu vieța și o pârlitură de-alungulu spa- 
teloră. In 7 fii trăsnită Ștefană Arde
lenii din Cricău, în 8 Simeonă Prejma 
din Benedică, cari muriră imediată. A- 
mendoi au fostă feciori voinici de 24— 
25 ani. Grindina a causatu la Cricău 
mari pagube în vii și sămănăturl. In 
Tibru fii aprinsă de trăsnetă șura locui
torului Simionă Cătăramba, în Ighieelă 
asemenea șura locuitorului Ștefană Tiocă. 
Iu Sântinibru fii trăsnită copila de 2 ani 
a văduvei răposatului Vasilie Cada. De 
observată e. că tote aceste victime se 
aflară în momentulă când au fostă trăs
nite sub vre-ună arbore, seu pe vre-ună 

delii, așa că sciindă că nu e bine a sta 
în asemeni locuri, ară fi putută încunjura 
pericululă.

Victima unei mame nebune. O dramă 
sângerdsă s'a săvârșită dilele acestea în 
comuna Sânmihaiulă de Câmpia. Nevasta 
locuitorului Copreană profita de oca
siunea absenței bărbatului său, care se 
dusese la moră, pentru a-șl ucide co- 
pilulă seu în modulă cehi mai crudelă. 
Pe când vecinii luară de veste despre 
săvîrșirea acestei crime, copilulă era ună 
cadavru. Ei alergară după bărbații, care 
se'ntdrse repede acasă în cea mai mare 
desperare. Pe copilă și-lă afla rnortil, 
er pe soția lui... nebună.

Literatură.
Din Istoria Românilorii in 6 volumuri 

a d-lui A. I). Xenopol va eșî în curendă 
de sub țipară volumulă I, cuprindendă 
Istoria vechia, formarea naționalității ro
mâne, împărțită în 4 capitole: 1 Timpu
rile ante-romane. 2. Dacia sub Romani. 
3. Năvălirea Barbariloră, prima periodă, 
Românii în munți. 4. A doua periodă ; 
începuturi de stată. — volumulă cuprinde 
20 de coll (G40 pag.) în 8" mare și con
ține acestă bogată materiă espusă în modă 
critică, cu citarea și analisa ameruntită 
a tuturoră isvoreloră din care a fostă 
ctilesă.

Doritorii de a-șl procura acestă in
teresantă lucrare, a căreia lipsă este 
atâtă de simțită între Români, o istoriă 
completă a nemului loră, — suntă ru
gați a trimite d-lui autoru, A. I). Xcne- 
polu în Iași (România), prin mandată 
poștală, în valută austriacă suma de 5 fl. 
pentru cari 11-se va trimite sub bandă și 
recomandată volumulă I.

Celelalte volnmurl voră apărea în 
restimpurl de câte 6 luni, cuprindendă: 
II) Istoria Românilorii dela descălicare 
pănă la Mihaiu Vitezulă. III) Dela Mi
haiu Vitezulă pănă la Vasilie Lupii și 
Mateiu Basarabii. IV) Dela Mateiu Ba
sarabii și Vasile Lupii pănă la Fanari
ot!. V) Epoca Fanarioțiloră. VI.) Dela 
1821 pănă la unire, și indicele.

hi totă cursulă espunerii se consa
cră o largă parte a Istoriei Românilor!) 
de peste Carpafl.

..Convorbiri literare" din București 
cuprindă în Nr. 3 dela 1 Iunie următo- 
rele: Dilele Babei și legenda Dochiei, 
de Lazaru Șaineanu. — Dona Serafina, 
de A. Naum. — Gaspară Gratâani, tra- 
gediă în 5 acte (urmare), de I. Slavici.
— Din vieța sfințiloră, de Grig. — Hăr
ții vechi, de G. I. Lahovari. — Lascară 
Viorescu. trad, de A. (urmare. > - - Cân- 
tecile populare spaniole, de S. G. Văr- 
golicl. - Societatea geografică română.
— Errată. — Bibliografia. Corespon
dență.

Economia.
Cultura țf.ranilorii tu România.

Cetimă în „Econ. Naț.: ‘
Mișcarea țerauiloru a provocată mai 

multe păreri asupra mijldceloră de a le 

ameliora condițiuuea. După cum amă 
mai disă tote suntă isvorîte din cele 
mai bune intențiunl, însă acesta nu este 
de ajunsă. Gestiunea este prea own- 
plecsă pentru a pute fi resolvată în modă 
espedit.ivă. Câte mesurl s'au propusă 
au fiă-care partea loră cea bună și pro
babilă că la timpii se va ține seină de 
densele întru câtă suntă conforme cu 
legile și instituțiunile nostre. Putemă 
inse încredința, că orice măsuri nu voră 
fi îudestulă de eficace pănă când nu 
se va emancipa țăranulă prin perfecțiu
nea culturei. Pe câtă timpii se va sgî- 
ria pămentulă în loeil de a se ara de 
câte done și trei ori, pe câtă timpii să- 
menăturile se voră face prea târiliu, 
pănă când sistemulă de cultură va fi vi- 
țiosă, sărăcită, în fine pe câtă t.inipă 
țăranulă va depinde esclusivă de altulă 
pentru a’șl nutri vitele atâtă vara câtă 
și ierna, pănă când aceste condițiunl de 
inferioritate voră esista, pănă atunci 
starea țăranului va fi totă precară, chiar 
decă ar avea 15 pogoue de pămentă în 
locă de 7. In agricultură recoltele fa
vorabile nu aternă atâtă dela suprafața 
cultivată cât dela modulă cum este cul
tivată. O moșioră de 250 pogdne bine 
căutată produce, brută în ani de mij- 
locă aprope 25,000 lei, ren căutată nu 
sciu decă va da 8,000 lei. O moșioră 
de 12 pogdne bine cultivată pdte pro
duce brută dela 1000—1300 lei, ne în
grijită aceiași moșioră nu șciu decă dă 
500 lei. Anulă trecută pe când pă- 
mțntulă bine îngrijită a dată două chile 
de grâu la pogonă, grâulă țerănescă, 
alături cu celă proprietărescil, a dată 
10 — 15 banițe, așa cu orzulă. cu po- 
rumbulă si alte plante.

Gestiunea der nu este numai de a 
le înlesni pămentă celoră ce n’au, der 
trebue luate mesurl pentru sporirea pro- 
ducțiunei căci, să nu se scape din vedere 
țăranii cari au câte 11 pogdne suntă 
săraci și trăescă mai așe de prostii ca 
cei cari au mai puțină.

Așa der fără a micșora câtuși de 
puțină folosulă politico-economică ală 
îmulțirei proprietariloră mici, fără a con
testa necesitatea ca statulă se urmeze 
cu vendarea moșiiloră sale țeraniloră 
cari nu au pămentă, fără a nesocoti 
prudenta măsură ca elă, statulă, se cum
pere moșiile cele mari pentru a le păs
tra ca reservă pentru viitorii, totuși, 
stăruimă în a declara că tote aceste 
mesurl voră fi aprope zadarnice pre 
câtă timpii cultura țeraniloră va rămâ
nea înapoiată, pe câtă timpii pămentulă 
va produce mai puțină de jumătate din 
câtă pdte produce, pe câtă timpii ță- 
ranulă nu va învăța, că pe țarina ce 
are pdte se producă îndoită și întreită 
decâtu produce astădl.

FOELETONULU „GAZ. TRANS?

(1)

Serbătorea limbilor»
traducere de I. Bstegranul-ii.

Ca serbătdre a primăverei s'au ivită 
Rusaliile și ce era mai naturală decâtu 
se serbeze dina în care roșele*) simtă 
mai înflorite ? Așa au făcută păgânii, 
cari confundau natura cu deimea, și așa 
ținu Jidovii pănă în dina de astădl, cari 
(lecoreză pe din afară la aceste sărbători 
cu juvelele primăverii, cu cregl și fiori 
simplele loră sinagoge.

Pentru poporele creștine Rusaliile nu 
mai suntă o sărbătore a naturei. ci o 
sărbătbre a Spiritului sfântă, care a inspi
rată pe apostoli, spre a propovădui învă
țătura fericirei și a resemnpărării. Este 
o adevărată sărbătbre de predic-ătorl și 
nu trebue se ne surprindă decă adl și 
colonele unui diară se prefacă într’ună am- 
vonu elocventă și pururea trează. Predica 
ml-am fonnat’o luândă ca motivă ună text 
din faptele apostoliloră de Luca : ea se re- 
feresce la ună ce profană, care însă în

*■) < Irig, are mălini, er en puseiu rose, căci 
numele românescă Rosalii dela „rose“ se 
derivă. — I. P. R- 

originea lui ascunde atâta misteriu, ca 
și religiunea, decă nu chiar mai multă: 
se referesce la Urnim, la ț/raiit. In evan
ghelia cetimă:

„Și decă s'au umplută diua Rosalii- 
loră erau toți împreună adunați la ună 
loci’?.

„Și s'a făcută repede sunetă din 
cerii, ca de o suflare lină, ce vine iute, 
și au umplută fotă casa unde ședeau.

„Șill-s'au arătată limbi împărțite ca de 
focă, și au ședută pe umilă fiesce carele 
din ei".

„Și s'au umplută toți de Duhulă sfânt: 
și au începută toți a vorbi într’alte limbi, 
precum le da loră Duhulă a grăi...**)

....Aședară în diua. când Duhulă 
Sfântă, cehi de o ființă cu Tatălu și cu 
Fiiulă, voi să fiă a bmeniloră, se întrupa. 
Cehi fără finită și Unică în o mulține mi- 
raculdsă: în mulțimea limbiloră. Toți 
apostolii se umplură de acelă Duhă; pu
terea, care se sălășluea în ei, putea face 
și minunea, de a se descoperi fiecărui 
omit în graiulă limbei sale. Acesta nici 
că ar fi minune mai mare, mai necuprinsă 
de câtă acea minune eternă . că Tatăhl,

**'■ Textulu chiar după cum se află in 
Biblia tipărită la Blașiu sub vlăd. (oanu Bobii.

I. P. K.

Fiiulă și Spiritulă sfântă, deși trei, totă 
numai .unulă suntă. Credința vre se fiă 
una, precum adeverulă umilă este. Cre
dința învăță, că și iubirea una este, și 
asemenea fericirea una este pentru toți. 
Totuși limbile suntă multe și luminarea 
nu vine în forma unui torente de focă 
peste toți, ca serele, care tinde tuturoră 
omeniloră lumină și căldură, nutrementă 
și vieță, ci se arată „limbi împărțite ca 
de focă". Cei doispredece apostoli s’au 
prefăcută în cârmuitorl spirituali ai deo- 
sebiteloră provințe. Ei suntă întocmai 
ca deosebitele ediții ale monitoriului de 
legi, precum îlă cunoscemă pe cehi din 
Austria : acela.șă cuprinsă, deosebite texte.

Locuitorii Palestinei, ale căroră trebu
ințe și obiceiuri întâmpinau în Apostoli 
atâtă de mari contrari, precum se vede 
nu fură câtuși de puțină voioși, ci mai 
multă surprinși asupra acelei întâmplări. 
Căci scrisă este:

„Și eră se spăimentau tățl .și se 
mirau, dicendă unulă cătră altulă: au nu 
etă, toți aceștia, care grăescă. GalilienI 
suntă ?“

„Și cum fiesce-care audimă limba nds- 
t.ră. în care ne-amă născută?"

„Și se spăimentau toți și se mira 
unulă cătră altulă dicendă ce va să fiă 
acesta ?“

„Eră alții batjocorindă diceau: că de 
dulcele mustii simtă plini".

Acesta este prima fotografia a cen
tralismului ruginită, care vre se recu- 
noscă numai o limbă. Și celă ce-i vine 
cil altă idiomă, lui ’i se pare a fi beată.

Limba în sine, prin care omulă se 
destinge de celelalte animale, este ună 
ce mare și miraculosă. Der secretulă a- 
pare mai mare și mai ponderosă. dec-ă 
nu vomă privi sîmburele. ci coja. Căci 
simburele e acelașă în tote : este spiri- 
tiilă omului: coja însă este deosebită .și 
pentru acestă cdjă se bată pe morte pe 
vieță omenii, cari în spirită totuși toți 
aceiași suntă. Și ei versă cu atâtă mai 
multă sânge pentru acestă cojă, cu câtă 
suntă mai culțl, mai luminați. Caină o- 
morî pe Avelă, căci fumulă jertfei lui 
nu voi se se înalțe așa liberă la ceră. 
ca ală cestui din urmă: adecă, ca .și cmn 
eu așă voi a omorî pe vecinulă meu, 
pentru că elă pdte colbui din o hava- 
nah pe când eu trebue se me c.hinuescă 
cu o „portorico".

Spartanii și Atenianii purtară nouă 
ani resboiu pentru o femeeă sburdalnică. 
amăgită: din Homer nu putemă sci, decă 
grăiră altă limbă ca Troianii. ori una 

) și aceeași. Poporele, cari fură supuse
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Reforma îmbunătățirei culturei ui 
se impune și o privimă ca mijloculil 
celii mai eficace atâtil pentru ameliora
rea condițiunei țăraniloră câtă și pen
tru liniștea spiriteloră. liniște de care 
avenul atâta trebuință. In acestă mare 
lucrare de transformare rolulil de căpe
tenia este ală statului și ală proprieta- 
riloră. Depinde dela modulă cum acești 
doi factori î.șl voră înțelege datoria ca 
problema rurală să fiă resolvată în bine 
seu in rău.

¥
Ministerulă de agricultură din Ro

mânia publică unti tablou statistică de 
îiitțiderea semenăturiloră din tartina (inu
lui Ls»".

După acestă tablou întinderea to
tală a sămenăturiloră din tomna anului 
1877. tăcute în țera întregă. se urcă 
la cifra de 1,490.452 hectare, din cari: 

464.994 hect. seni, făcute în ogore. 
658,096 „ „ „ porumbiște.
367,362 „ „ „ miriște.
Reportate la întinderea totală a să- 

menăturiloril. vină în proporția iirmă- 
tore :

31—20°.,, semănături în ogore.
44 —15" 0 „ „ porumbiște.
24—65" „ „ „ miriște.

Mnllâuiitâ publica.
In 2 Iunie c. s’a ținută esamenulă 

cu școlarii la școla nostră rom. gr. or. 
din Foeuă protopresbiteratulă Ciacovei, 
între cei interesați de scolă, a partici
pată la esamenu și Ilustra Domnă Laura 
de Moesoni/i mare propr. în locă, care a 
petrecută în mijloculil nostru pănă la 
finea esamenului. Finindu-se esamenulă 
Ilustra Domnă a premiată școlarii cu 20 
fl., pentru care der în numele școlari- 
loră vină prin acesta a-i aduce cea mai 
profundă mulțămire.

Fonii, la 7 Iunie 1888.
Mateiu Milencoviciu.

înv. gr. or. rom.

SCIRI TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.“)
Lemberg, 22 Iunie. Precum asi

gură cercurile bine informate din 
Berlinu în modula celu mai ho- 
tărîtu, din Petersburgu a emanată 
propunerea unei întrevederi a Țaru
lui cu împeratulu iVilhehn LI. în
trevederea se va face pe la mij
locii la lunei lui Augustă într’unulu 
din porturile Germaniei.

Berlinu, 22 Iunie. împeratulu 
a esprimatu față cu marele duce. 
Vladimir viua sa dorință de a sus
ține aceleași raporturi amicaldle cu 
Bndu; cari au esistatu sub dom- 
nirea bunicului și a tatălui seu.

Berlinu. 22 Iunie. Ambasado- 
rulu Eranciei a promisă <|iai'iști- 
loru francesî espulsați, că se va 
întrepune pentru ei. Cei doi es
pulsați au plecată deja. Ei negă 
că ară fi scrisă în sensu dușmănoșii 
contra Germaniei.

Dieta prusiana e concilia mată 
pe (jitia de 26 Iunie a. c.

Parisu. 22 Tunic. Mai multe foi 
radicale pretindă ca corespondenții 
dioreloru permune din Frauda se fiă 
espulsați, ca răspunsă la espidsările din 
Berlină. „Liberte"' și „Național11 
condamnă și blameză politica de 
represalii, ijicendu că cea mai po
trivită resbunare a Franciei va fi 
decă va păzi neschimbată ospita
litatea de care se bucură Germanii 
pe pămentulă francesă.

DIVERSE.
Celii mai bogată principe este împă- 

ratulă-rege ală Austro-Ungariei, căci po
sede patru camere (două în Viena și 
două în Peșta); ală doilea este regele 
Prusiei, care posede două camere, unu 
senată și o cameră a deputațiloră; totă 
așa și Regina Angliei cu două camere, 
apoi Regele Bavariei și ală Italiei, care 
posede acum numai două camere ; după 
aceea urmeză împăratulă Rusiei, care 
are numai tină cabinetă, apoi Sultanulă, 
care se bucură numai de unu divană, 
mai departe prințulă de Monaco, care 
posede numai o bancă și în fine Papa, 
căruia i-a mai rămasă numai ună scaună’

0 aventură de căletoriă. Particula- 
rulă din Lință F. B. descrie în „Linzer 
Volksblatt“ următorea aventură ce a a- 
vut’o în decursulu călătoriei sale dela 
Viena la Lință: „Era Duminecă de di- 
mineța când ajunsei cu 10 minute îna
inte de pornirea trenului la gara de 
vestă din Viena. înaintea casei se aflau 
încă multe persdne, cari trebuiau satis
făcute, mă aședai și eu lângă ele, aștep- 
tândă cu nerăbdare pănă ce îmi va veni 
rîudtilă să’ml scotă biletulă. Mie îmi 
urma o fată tînără abia în etate de 18 
ani. Tocmai în momentulă când voiam 
să mă depărteză. scose tînăra damă ună 
țipetă sfîșietoră. Ea îșl căuta punga de 
bani. însă nu era nicăirl. „Am perdutu 
banii seu ml s’a furată, trebue se mă 
ducă acasă la mama, care se află bol
navă, și nu potă perde trenulă!“ Cam 
așa sunau cuvintele sărmanei copile, pe 
care le rostea în suspine. Cuprinsă de 
compătimire mă apropiai de copila care 
plângea, întrebându’o încătrău călătoresce. 
Trebue să mă ducă la mama în Lință, 
unde se află bolnavă. Intr'aceea suna 
clopotulă pentru a doua oră. Scurtă 
<lisă, mă repedii încă odată pănă la 

casă scosei tinerei dame ună biletă, dîm- 
bindil îi oferii brațulă și ne suirămă 
apoi împreună în trenă. Din conside
rare pentru neașteptata mea protegiată 
ocuparămă locă întrunii cupeu pentru 
nefumătorl. In decursulă călătoriei ’ml 
petrecui de minune cu fata. Ea îmi is
torisi, că este flea unei văduve de am
ploiată din Linz, că se numesce Rosa 
și mă convinse că îndată ce vomă a- 
jtinge mă va desdatina mamă-sa de chel- 
tuielele făcute. Ajungendu la stațiunea 
Amstetten, mâncarămu ceva împreună. 
Puțină după aceea pornirămă mai de
parte. „Stațiunea Valentină, se opresce 
trenulă 5 minute/“ striga conductorulă. 
Mititica mă ruga pentru lină paliară cu 
apă. Părăsii imediată vagonulă. aler- 
gendtl în restaurantă spre a-i îndeplini 
cererea, bendil în grabă ună paliară cu 
bere și luându pentru protegiata mea 
unu paliară cu vină, alergai spre va- 
gonil, der cine pote descrie surprinderea 
mea, cupeulă era golii. dama dispăruse. 
Suna pentru plecare, îmi mai rămăsese 
atâta timpă se predau unui slujitorii pa- 
harulu și să’ml reocupă loculă. Voiam 
să facă încă atentă pe conducătorii a- 
supra pasagerului dispărută. In mo
mentulă când se puse trenulă în miș
care, zării fata pe peronă. Stanul ca 
împetrită, neputendă pronunța ună sin
gură cuventă. Mititica îmi aruncă șiretă 
bezele, luă în cele din urmă batista în 
mână fluturând’o în aeră, pănă ce dis
păru trenulă din cerculu privirei sale. 
După părerea mea a fostă scena din 
Viena o curată comediă, care mă costă 
cam multă, pe când mititica a avută o 
călătoria și ună prândă din cele mai 
eftine. u

ULTIME SCTR1.
(JonstantiuopohI, 20 Iunie. Via 

Varna. — In urma incidentului 
albano-sudanezii dela Yldiz-Kiosk 
care este obiectulu unei instrucți
uni minuțiose, vr’o 30 oficerl ai 
gardei imperiale vorft fi exilați, 
pentru că nu sciură se mențină 
disciplina.

Viena, 20 Iunie. — „Fremden- 
blatț“ ijice că în cercurile politice 
bine informate nu se cunosce ni- 
micu asupra pretinsului schimbă 
de depeși, în privința relațiunilorii 
Austro-Ungariei și Germaniei, în
tre cornițele Kalnokv și prințulu 
de Bismark.

Madridfi, 20 Iunie. D. Moret, 
ministru alu afaceriloră din năun- 
tru, a declarată în Camera depu
tațiloră că Spania nu se gân- 

desce a contracta nici o alianță, 
și voesce se observe o neutrali
tate absolută.

I'arisă. 18 Iunie. Primulu mi
nistru francesă, d. Floquet, a ros
tită la unu banchetă din Marsilia 
unu di scursă, menită se producă 
o mare sensațiune. Făcendă alu- 
siune la proclamațiile resboinice 
ale împăratului Wilhelm, elă cțice 
că Francia nu vie resboiulu ci pace. 
Toți dușmanii ei să șcie inse, că 
decă va fi atacată, mânia ei nu va 
mai cunosce margini. Tote divi- 
siunile voru înceta atunci și po- 
porulu francesă unită într’o sin
gură cugetare îșl va resbuna amară 
de aceea cari nu-i voru fi dată 
pace.

Ciirsulii pieței Biașovu
din 21 Iunie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.50 Vend. S.51
Argintă românescu . „ 8.44 „ 8.46
Napoleon-d’ori ... ,, 10.— „ 10.02
Lire turcescl ... „ 11.28 ,. 11.34
Imperiali................... 10.28 ,. 10.34
Galbini.......................... 5.89 ,. 5.92
Scris, tone. „Albina116",„ „ 101.- ,.

r r ti u in r 9b.— ,. 98.n0
Ruble rusescl . . . 110.— ,. 111.
Discontula .... 6l/2—-8" j pe ană.

Cursuln la bnrsa de Viena
din 22 funie st. n. 1888.

Renta de auru 4"„,..................101.20
Renta de hârtia 5"................... 8b.—
Imprumutulu căiloril ferate ungare . 151.90
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostă ungare țl-ina emisiune) . . 96.—
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostu ungare (2-a emisiune) . . 126.—
Amortisarea datoriei căiloru terate de

ostu ungare (3-a emisiune; . . 115.75
Bonuri rurale ungare....................... 105.-
Bonurl cu clasa de sortare .... 104.90
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . 104.75
Bonuri cu ci. de sortare.......................104.50
Bonuri rurale transilvane .... 104.30
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Despăgubirea pentru dijma de vinu 

uugurescu.......................................... 99.75
Imprumutulu cu premiulu uugurescu 127.20 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.....................................125.—
Renta de hârtia austriacă .... 80.—
Renta de argintă austriacă .... 81.45
Renta de auru austriacă.......................110.85
Losuri din 1860 ................................ 138.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 871.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 291.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 295.90
Galbeni împărătesei ....................... 5.94
Napoleon-d'ori.....................................10.—
Mărci 100 imp. germane.................. 61.87';.,
Londra 10 Livres sterlinge .... 126.25

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" â 5 cr. se potii cum
păra în tutungeria I. Gross. în li
brăria .Vicolae Chircii și Ailoll 
Albrecht.

Editorii și Redactors responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

de Roma cea potentă, trebniră să-și dea 
libertatea, țera și lucrulu lorii, pentru 
puterea și opulența unei capitale. Ele 
tșl Operară moravurile, credința, der nu 
și limba, acelea le și fură cruțate de pu
ternicii Romani. In lumea creștină se 
purtară resboiele cele sângerdse pentru 
credință. Pentru viitorii ni se pregă- 
tescu lupte miliții mai crâncene pentru 
pane. Jocă și fieră.

De presentu înse limba este pentru 
care în timpii de pace jertfimu milione 
de arme și în resboiti sângele celii mai 
bunii; căci luptele timpului nostru simtă 
lupte de naționalități și simburilc națio
nalității este limba, vorbirea, țiraiulă. Pu- 
temu numi causa răsboiului cum vomil 
voi. putemil (|ice că causa limbei încă 
n a fostă luată drepții causă de răsboiu; 
putemil numi „interesele sânte", pentru 
cari unu poporQ apucă arma, odată li
bertatea, altădată credința, altă dată sigu
ranța, altădată vatra părintescă, altădată 
independința comerciului, le putem numi 
după plăcu. Der rămâne ca lucru nedis- 
putabilu, că pimctulil de certă e limba, 
vorbirea, graiulil. Că încâtfi privesce 
libertatea, de bună semă Ungaria nu s'ar 
preface în o republică rusescă, care i-ar 
da tote libertățile, der limba i-ar lua-o.

Religiuneii. care îu România și Rusia, e 
aceeași, nu împedecă pe acestă mică ță- 
rișoră de a se apropia de statele apu
sene pentru a-.șl apăra mai bine națio
nalitatea, adecă limba.

Și siguranța turmeloru. a comer
ciului și călătoriei, decă ele ducă la res- 
boiu, ce suntil altceva decâtu masce 
pentru înnăscuta înclinare la limbă? 
Pentru siguranță, nu este egalii decă eu 
câștigă scutulă guvernului centralii din 
Parisil ori Londra, în favorea comer
ciului. De sigurii, decă întregă Francia 
ar cade la Germania, seu Germania la 
Francia, atunci în casulil primii Parisia- 
nulfi s’ar teme, că tote favorurile arii 
merge în partea germană și în casulil 
opusă dimpotrivă. Der ce lucru mare ar 
fi decă ambele acestea ar fi unii im
periu, și ce ar opăc-i pe fiăcare. d’a se 
trage acolo, unde’lil ducă interesele ? în
clinarea cătră limbă. întregă cestiune 
orientală cu temerea și greutățile ei, cu 
groza resboieloril din trecută și viitoră, 
ce este altceva decât o cestiune de limbă? 
Decă totu ar fi una orl-ce limbă s ar vorbi 
acolo : slavonă, albană, română, ori grecă, 
atunci ce pedecă s’ar fi pusă de-a cu
răță Europa de Musulmani ? Și decă fote 
poporele Peninsulei-balcanice arii apar

ține unei trupinl, adecă de ară vorbi o 
limbă, s'ar mai afla ună Turcă în con
tinentală nostru ?

Așa deră nu esagereză cine susține, 
că omenii — celii puțină în 'Europa civi- 
lisată se bată pe morte pe vieță pen
tru limbă : mai bine disil: pentru idiomil 
și nu pentru limbă. Limba în sine e 
comună tuturoril omeniloril. Fiăcare e 
făcută pentru unukl și acelașil scopă, e 
născocită din acelea necesități și din 
sine e capabilă de aceleași perfecțiuni. 
Noi recundscemil animalului și simțiri și 
pricepere, după scrutările mai nouă chiar 
și idei, decă idei se potă numi impre- 
siunile urmate și urmânde din aducerea 
aminte și asemănare. Der judecata,'adecă 
facultatea de a lega mai multe idei la 
olaltă, este de sigurii dată omului și de 
aceea-i necesară limba, graiulil, vorbirea. 
Cum necesitatea scote limba la ivelă, 
cum apoi ele ținti pasă pănă la cele 
mai înalte cerințe ale spiritului, acesta 
este nnulft din cele mai splendide și mai 
admirabile capitule din marele opu ală 
Creatorului, și trebue în a<devără să ne 
mirămă, că natura, care de altmintrelea 
în marile sale producțiunl e atâtil de 
economică, aci arată o risipă chiar, ce 
apare atâtil de ușuratică și perictilosă.

Căci decă e adevărată, că fiă-care limbă 
îndestulesce lipsa împărtășirei spiritului și 
este capabilă de maturitate, de ce mul
țimea idiomeloril, cari producă numai 
ură, invidiă, neînțelegeri și omoruri?

Umulil însușii e creată dintr’ună țipă 
decă chiară nu din o părec-he de pă
rinți. Că deși ni se pare atâtil de ose
bită Germanulu de Japonezii, Laplan- 
dezulil de Samojedă, Indianulă de Arab, 
ei totuși suntă una, căci fiecine, când 
vede pe careva pentru prima dată, îlu 
cunosce numai decâtă că e omil. Din 
contră însă, limbele nu și-le mai cu- 
noscil. Animalele acelui genă. încâtă ele 
suntă capabile de o înțelegere, se înțe- 
legă între sine, celă puțină câtă vreme 
suntă într’o patria, sub o zonă. Numai 
omenii suntă separați prin limbă, care 
de altcum lorii le este dată ca Inijlocil 
de înțelegere. Și ei suntă — să o mai 
repeteză odată — cari nu privescă sen- 
sulă acestui mare darii, ci forma golă, 
haina, și încă în așa măsură. încâtă îu 
acestă determinare se acomodeză desco- 
perirei divine. Pe Apostoli se arată 
„limb) împărțite ca de focă“, și ei înce
pură a predica în alte limbi.

(Va urma.)
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Turnătoria și fabrica de mașini a lui SCHLICK
Societate pe acții în Budapesta.

Biuroulu centrală: VI. Waitznerring 57. Despărțămentulă pentru mașini agricole: VI. Aeussere Waitznerstr. 1696—1699.

MAȘINELE DE SEMENATU ,
,,TRIUMPH'1

patentate ale lui Schlîck
Cea mai mare distinctiune:

Diploma de onore de aurii la concurența internațională
de pluguri în Hatvas.

Garnituri de treierată cu vaporii. Garni
turi de treierată cu vertejă (Gopel).

Mori pentru curățită. Mori pentru măci
nată, Mașină pentru preparare de nutreță etc.

Pluguri pentru una brazdă patentate a lui
Schlick pentru 2 și 3 brazde, Rayol. 2 premii 
dinteiu. Medalii de aură și încă alte trei dis- 
tincțiunl.

Pluguri originale pentru o bra dă ale lui
Schilck- și Vidats. pluguri pentru sapă și mo-
șoroie. Extirpatore etc.

PKEIlKILi; (HI HAI EETLVE. CATALOAGE LA CERERE GRATIS SI FRANCO.

Vru G796-1K88. J0M.3—1

COXTCTTKSTT.
Pentru ocuparea postului de practicantă magistratuală, devenitu vacantă 

și împreunată cu ună salariu anuală de 450 11. se escrie prin acesta concursă.
Competență pentru acestă postă au ca se documenteze, cumcă în decur

sul ă unui cursă de învețămentă de 4 ani, au absolvată studiile juridice, și că au 
depusă celă puțină esamenulă de stată politică.

Keferitorele petițiunl corespundetoră instruite an de a se așterne celă 
multă pănă în 4 Iulie a. c. după prândă la 5 ore subscrisului magistrată.

Brașocă, 16 Iunie 1888.
Z^Ha.g'istratvil'd. orâșenescă.

AvisU d-loru atonati!
Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 

lămurită și să arate și posta ultimă.
Totodată lăcemu cunoscuta tuturora D-loru abonați, oă mai 

avemu din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorU 
„Gazetei.” precum și câteva întregi colecțiuni. pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casa de trebuință.

„Adnrinistrațiunea Gaz. Trans,u

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
■

I

1

HRAȘOVTT, 

PIAȚA MARE Nr. 22, 

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai none mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectueză totu lelulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurU, argintU 
și colori, tabele, etichete de totu feliulil și esecutat elegantă.

Pentru comerciant!: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisurl, reco- 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.

Dispunendft de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulu celti mai 
esactu și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biurouift tipografiei, Brașovii, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă. I n
Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


