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^Tou a"bcn.amentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. se deschide nou 

abonementu la care învitămu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:3
Pentru Aiistro-Vngaria: 
pe trei luni 3 H. 
pe șese luni <> ti. 
pe unu. anii 1*2 ii.

Pentru România și strâiuâtate :
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anti 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
se binevoescă a scrie adresa lămurită și 
a areta și posta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 30 Iunie st. v. 1888.
Mare sensatiă a produsă pre

tutindeni afacerea de divorța din
tre Regele Milană și Regina Na
talia ai Serbiei. Și cu atâtă mai 
mare e svonulu ce’lu tace, cu câtă 
se asigură, că certa regretabilă 
dintre părechia regală serbescă are 
ună caracteru politică.

E în adeveru o aparițiune cu 
totulu surprinfietore d’a vede p’unu 
rege temendu-și dinastia de pro
pria sa soțiă. Regele Milanu se 
atiă în acesta tristă situațiune, decă 
este se dămu crefiementu rapor- 
turiloru oficiale din Belgradă.

Regina Natalia, se dice, are o 
înclinare pronunțată pentru intrige 
politice și nu împărtășesce vederile 
politice ale soțului seu. De aceea 
regele Milanu n’a mai putută ră
mâne indiferentă față cu intenți- 
unea ei de a se întorce în țeră și 
de a juca acolo „unu rolă activă 
politică41, care nu se pote uni cu 
„politica Regelui“. Astfelu s’a vă- 
fiutu silită Regele de a face pași 
ca Regina se rămână mai multă 
timpă în străinătate și totodată 
oa să se aducă la Belgradă fiiulă 
său, prințulă de coronă, care se 
află de presentă la mamă-sa în 
Wiesbaden.

Spre scopulu acesta Regele a 
propusă să i se presenteze Reginei 
ună actă de stătu subscrisă de elă, 
de metropolitulă, de episcop! și de 
intregă ministeriulu, în care i se 
reservă Reginei tote drepturile și 
demnitățile sub condițiunea, ca se 
pășescă pe pămentă serbescă nu
mai când îi va da voiă Regele. In 
acestu actu s’a mai stabilită ca 
prințulu de coronă să remână încă 
41/., an! sub supraveghierea Regi
nei, urmându studiile sale în Ger
mania și numai în lunile de va
canță să mergă la Belgradă la ta
tăl u său.

Regina Natalia a refusatu de 
a subscrie acestu actu și n’a voită 
să dea audiență episcopului de Nișă 
Dimitrie, care a fostă însărcinată 
de Regele a-i face propunerile de 
mai susă.

In urma acesta —fiică oficioșii 
șerb! — Regele Milană s’a văfiutu 
constrînsu să ceră divorțulu. Tot
odată a trimisă pe ministrulă său 
de răsboiu generală Protic! la Wies
baden cu însărcinarea să ducă la 
Belgradă pe prințulu de coronă 

Alexandru. Regina a retușată de 
a preda pe fiiulă seu generalului 
și se asigură, că în urma acesta 
cl-lu Protic! a cerută intervenirea 
autoritățiloră germane.

Regina Natalia a adresată mi
tropolitului serbescă Tlieodosiu ur- 
mătorea telegramă, din care se 
vede că este decisă a nu ceda în 
acesta afacere:

„Regele ’ml scrie, că a făcută pași, 
spre a dobendi divorțulă. Nici legea 
canonică, nici legea civilă nu admită di
vorțulă fără cause reale. Deorece eu în 
casulă nostru nu cuuoscă asemeni cause, 
nu mă voiu învoi niciodată. Mă încredă 
în dreptatea dumnedeescă.14

In altă telegramă Regina a- 
rată de ce nu a primită pe epis- 
copulu de Nișă fiicendă: „n’am 
se ’mi impută absolută nimicu, 
de aceea nu ine temă de lumina 
fiilei și nu voiu primi niciodată 
ună arangiamentu secretă.“

Nici cei din Belgradă, precum 
se vede, n’au ce imputa nimicu 
Reginei în ceea ce privesce mora
litatea ei, der cu atâtă mai multă 
îi impută, că în contrafiicere cu 
politica Regelui, care s’a alăturată 
la Austria, ea s’a încungiuratu cu 
capii oposițiunei sârbesc! și a in- 
fluințată pe față în favorea poli
ticei rusesc!.

Suntu ori nu simpatiile rusesc! 
ale Reginei Natalia o causă de di
vorța ? Asupra acestei cestiun! va 
ave se decidă consistoriulu din 
Belgradă.

Ajunge deocamdată, că Regele 
e decisă a se divorța și că pașii 
sei ulteriori suntă de natură a 
nasce complicațiun! în Serbia, unde 
de sigură că unii voru fi pentru 
Rege, alții pentru Regina.

Der și afacerea aducerei prin
țului de coronă la Belgradă, pote 
da nascere unoru mari neplăceri, 
căci autoritățile germane voră tre
bui se Tu smulgă cu forța din bra
țele mamei sale, care nu vrea se’lu 
lase de lângă sine.

Mătușa Reginei, principesa russă 
Murussi, a cerută, se fiice, interve
nirea guvernului germană în fa
vorea Reginei Natalia, der fără 
succesă.

Europei i se va oferi der ra- 
rulu spectaculu ală unui divorță 
într’o familiă regală, pusă la cale 
în nisce împrejurări fdrte curiose. 
Acestă procesă de despărțire pote 
fi curendu resolvată în sensulă re
gelui Milanu, der nu totă așa de 
curendu se voră pute nimici efec
tele stricăciăse, ce le va ave elă 
pentru vefia dinastiei Obrenovic! 
în Serbia.

Noutăți din Bucuresci.
Alăturea cu fosta fabrică de baca- 

lauriată și cu cea de adoocafî mai func- 
ționeză chiară și astădl în capitala țării 
o Jabrică de licențe în științele politice și 
juridice.

Primirea în acestă fabrică nu e îm
preunată cu îndeplinirea unoră anumite 
condițiunl morale seu școlare și de aceea 
iești dintr’ensa nisce demagogi de cea mai 
rea specie.

Când în serile lungi de iernă, în 

șefiătorl sătenii începă a spune dela va
tra focului povești: „de când era lupu 
cățeii! și barna vițelău în aceleași seri 
nisce orășeni gură-cască se adună în Bu- 
curescl într’o șed Store în care unii po
vestitori, sub titlulă de profesori, spună 
povești din economia politică, științele fi
nanciare, statistică etc. și după o sută și 
una de seri ascultătorii primescă diplome 
de licențe de a defăima legile și pe mai 
marii țării, de a scrie câte vercjl și us
cate prin gazete și de a îndruga la vorbe 
gole prin foruri și întruniri publice.

Nu-i vorbă, am audită că și D-vostră 
aveți o asemenea specie de juriști eșițl 
din fabricile dela Aiudă, Kecskemet seu 
Dobrițină și mulțl dela noi se mângăiă 
cu acestă împrejurare.

Pe mine însă nu mă pote mângâia, 
pentru motivulă, că pe când la D-vostră 
lucrulă e esplicabilă, pentru cuventulă, 
că Ungurii la înființarea dualismului 
spre a’șl recruta aderenți aveau nevoiă 
de a crea o armată de funcționari, pen
tru a căroru cualificațiune, ei ștersese, 
seu înlesnise condițiunile legiferate de 
absolutismul^ austriacă, în acelașă timpă 
noi, fiindă ună stată omogenă, n’aveamă 
trebuință de cuceriri interne prin funcțio
nari ală căroră numără ar trebui redusă 
câtă s’ar pute mai multă prin asprirea 
condițiuniloră de admisibilitate în func
țiunile publice.

Decă entielopedistii noștri autodidacțl 
prin indigenarea legiuniloră străine, au 
complicată înfricoșată sistemulă nostru 
administrativă, apoi semidocții demagogi 
ieșițl din cele trei fabrice menționate 
mai susă, storcendă în favorea loră 
acestă complicațiune, pescuescă astădl 
cu înlesnire în turbure, astfelă că nu nu
mai trăescă bine, fără muncă, der îm
piedecă ort-ce încercare bună și seriosă 
privitore la o reorganisare radicală a 
serviciiloră publice.

Cei mai apropiațl de categoria ce- 
loră eșițl din fabricele în cestiune suntă 
studenții funcționari seu studenții gazetari, 
dintre cari unii au ajunsă să ocupe în
semnate posițiunl în societate, fără ca 
să-și fi terminată studiile liceale, seu 
universitare.

Categoria acestora e totă așa de 
anevoiosă de a o pute aduce la respectulă 
ordinei, ca și acelora cu titluri'academice 
liberale de fabricele indigene seu străine. 
Omenii serioși suntă luațl de cătră a- 
ceste două categorii în bătae de jocă, 
intențiunile loră bune suntă defăimate 
și mai avendă și dreptulă de votă, pen
tru cea mai mică observare ce ll-se face, 
ei amenință pe profesorii loră și chiar 
și pe superiorii loră funcționari, cu res- 
bunarea la urnă, așa că cliiar și celă mai 
desinteresată patriotă trebue să se iee 
cu binișorulă pe lângă ei.

A treia categoria a funcționariloră 
publici e aceea recrutată din comercianțl 
scăpătați și din meseriași leneși, cari 
n’au nici carte, nici naționalitate, și cari 
în mare parte facă pe agenții electorali ai 
partideloră militante.

Incâtă pentru cualificațiunea ome- 
niloră din acestă categoria ajunge să vă 
spui, că într’o di avendă o afacere la o 
autoritate, găsisem uuă funcționară, care 
dela unirea principateloră și până astădl 
era totă în acelașă postă pe care îlă 
ocupase la începută. La întrebarea mea: 
cum de a rămasă staționară? îmi răs
punse categorică dicendă: „Apoi de, 
cocbne! Carte nu sciu, meșteșugă n’am 

învățată, ce eram se mă facă decâtă 
slușbașă?“.

Decă aceste trei categorii potu se 
esiste, causa se pote atribui numai așa 
numitului cumuli'., care tace cu putință 
ca o persdnă cu carte să ocupe de-o- 
dată câtă mai multe funcțiuni de deose
bită natură, așa că pentru îndeplinirea 
acestoră sarcini n’are nici pregătirile ce
rute, nici timpulă necesară, ci numai 
sarcina de a subscrie fără nici ună scru- 
pulă hârtiile ce li se pună înainte.

Cumululă e identică cu lipsa de con
trola. Căci decă ună ingineră e chemată 
să supravegheze lucrările unui agricultorii 
și acesta pe ale unui juristă care la ren- 
dulă său se crede mai tare în filosofiă 
decâtă celă cu licență în litere, neapărată 
urmeză să suferimă de lipsa de contrată 
care oferă posibilitate celoră mici să se 
porte cu trufiă față cu cei mari și care 
face pe totă natulu să credă, că are 
sciință universală.

De acesta a nostră slăbiciune sciu 
mai bine să profite străinii, cari dau nă
vală în țeră și cari de acasă plecă cu 
ideea premeditată, că potă să primescă 
orl-ce funcțiuni, seu să întreprindă orl-ce 
lucrare la noi neputendă fi controlați, 
de cei însărcinați, cari în tote se ames
tecă fără să pricepă ceva.

In capulă acestoră clase orășenesc! 
ce se hrănescă de pe spinarea sătenului, 
sub numirea englezescă de budget, e 
omnipotența personală, ca și în vilae- 
turile turcescl, unde totulu aternă de bn- 
nulă placă ală unei persone.

La noi orl-ce hârtiă trebue dată în 
mâna capului autorității, care după ce 
pune resoluțiunea pe ea, o trece la registra
tură și pe urmă se împarte prin șefii de di- 
visiunl unoră concipiștl-copiștl, căci atribu- 
țiunea acestora nu e decâtă a da dre- 
care formă stilistică resoluțiunei puse pe 
petițiune.

Pentru stilisarea acesta nu se cere 
nici studiu, nici capacitate și de aceea 
la noi orl-care pote fi funcționară pu
blică.

Decă ar fi ca la D-vdstre, ea tote 
hârtiile să se resolve de colegiulu refe- 
rențiloră prin majoritate de voturi, credă 
că ar începe .și pentru noi o altă eră 
mai bună decâtă cea de pănă acum si 
cerendu-se în acestă scopă referențiloră 
seriose titluri academice, ar fi posibilă 
înlăturarea plagei funcționarismului și 
advocatismului semidoctă și demagogă ; 
plagă, care apasă ca ună stan de pietră 
asupra plugarului română.

Nourașu.

Desvoltarea industriei în România.
Luni în 9 Iulie n.c. s’a serbată în 

grădina „Opleru în BucurescI aniversa
rea Societății cooperatoriloră români și 
s’a făcută distribuirea premiiloră date 
acelora, cari s’au distinsă prin obiectele 
ce le-au espusă anulă trecută la 
Craiova.

Mai înainte de a procede la distri
buirea premiiloră, activulă și zelosulă 
președinte ală Societății, d-lă D. But- 
culescu, f&cendă o dare de semă des
pre esposițiunea din Craiova, a constatat 
cu bucuriă, că s au realisată însemnate 
progrese în diversele direcțiuni ale ac
tivității industriale. Din constatările 
dlui Butculescu, reproducemă după „Ro- 
mânulău următorele:

„Nu este tocmai de multă când în 
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țera românescă se aducea spirtă din 
străinătate. Acum România exporteză în 
mart cantități la Triest și chiar în Spa
nia, constatându-se că spirtuosele ro- 
mânescl întrecă pe cele rusescl.

S’au înființată mai multe fabrici de 
licorurl, care se potă compara ort când 
cu cele străine.

Mart simtă progresele cart s’au fă
cută în ce privesce vinicultura. Golu- 
Drăncei, UricanI, Cotnari, Drăgășaul, 
Dealu-Mare etc. — totă locuri renumite 
pentru vinurile loră. Buchetulu acestora 
a făcută să se instaleze în țeră fabrici 
de cognacurl cu resultate escelente.

Și fabricarea vinuriloră spumose a 
luată ore-care espansiune.

Morile de făină, care consumă o 
forte însemnată cantitate din grânele 
nostre, au luată ună aventă forte pu
ternică, astfelă că acum făina nu numai 
că pote ține pieptă concurenței străine, 
der se esporteză chiar pănă în țările cele 
mai depărtate.

Esistă mai multe fabrici pentru paste. 
Conservele de legume se desfacă în mare 
cantitate. Câtă pentru cofetăria, acesta 
pote concura cu ori ce marfă străină.

Avemă fabrică de ipsos, care mai 
înainte se importa. Pentru ceramică, 
pentru cărămidăriă în modă sistematică 
pentru teracote avemă acum fabricele 
nostre.

Pentru terăriă avemă două mart fa
brici.

Suntă mari progresele cart s’au re- 
alisată și în privința îmbrăcămintei, a 
fabricei de pălării și a împletituriloră.

După d. Butculescu a vorbită d. 
lonescu. vice-președintele societății coo- 
peratoriloru. Acesta dice, că după C.A. 
Rosetti, sub care erau unite tote breslele 
a venită d. D. Butculescu, care a lucrat 
din răsputeri pentru prosperarea indus
triei la Români. Oratorulă susține, că 
Românii suntă acum pregătiți să ia parte 
la esposițiunea din ’Parisă și declară, în 
fața unoră uneltiri, că societarii nu facă 
politică, ei dorescă numai se’șl îmbună- 
tățescă sortea.

După acesta se ofere o fruniosă co
ronă d-lui Butculescu și apoi urrneză 
distribuirea premiiloră.

In fine președintele stărue pe lângă 
toți se ia parte la esposițiunea din 
Parisu.

Sera s’a dată ună banchetă, la care 
au luată parte vr’o 150 de persone.

Convențiunea de comerțd dintre Ro
mânia și Austro-Ungaria.

Camera de comerțu din PitescI a su
pusă Ministrului română de comerț,u ur- 
mătorele condițiunl în cari crede opor
tună a se încheia convențiunea comercială 
cu Austro-Ungaria:

1) Guvernulă se caute a garanta li
bera intrare a cerealeloră în Austro-Un
garia.

2) Pastele făinose, ce se fabrică și 
în România, să fiă supuse și la taxa va
mală.

3) Vinurile austro-ungare să fiă li
bere a întră în România, însă să fiă su
puse la o vamă câtă se pote de mare, 
de ore-ce România are vinuri în canti
tate abundantă și de calitate destulă de 
bună.

4) Importațiunea pieiloră de maro- 
chină, ghems, blac, căptușeli și curele 
să fiă supusă la taxe vamale, din causă 
că fabricarea acestoră piei a luată în Ro
mânia ună nou aventă.

5) Să fiă liberă intrarea în țeră a 
pieiloră brute, care fiindă mai bune ca 
ale României, se va pute concura și în 
calitate eu produsele austro-ungare.

6) Fabricarea încălțăminteloră fiindă 
una dintre industriele cele mai respân- 
dite în România, de ore-ce aprdpe în fiă- 
care sată se găsesce câte ună atare lu- 
crătoră, ar fi bine ca să se menție taxele 
din tarifulă autonomă.

71 Importațiunea haineloră să fiă su
pusă la taxe vamale, pentru aceleași mo
tive ca și ghețăria.

8) Să se menție tarifulă autonomă 
asupra ștofeloră în generală.

9) Să se mărescă vama la următorele 
obiecte de cânepă: frânghii, funii, opri
tori, căpestre și chingi, care se fabrică 
pe o scară întinsă în România; er ma- 
terialulă brută se fiă protegiată.

10) Să se reducă taxa la pălăriile 
nemontate.

11) Tiparele de hârtiă de zugrăvită 
să fiă supuse la o taxă vamală câtă să 
pote de mare, de ore-ce chiar în PitescI 
este o fabrică care pote alimenta întrega 
țeră.

12) La hârtiă să se menție vama din 
tarifulă autonomă.

13) Se se ușureze vama la creione, 
penițe și plăci de piatră.

14) Vitele ce se transportă în Austro- 
Ungaria să fiă supuse la carantină o du
rată mai scurtă și să fiă respectată cer- 
tificatulă veterinarului română.

15) Să se mărescă vama la lemnăria 
fiă brută, fiă confecționată, sub diferite 
forme de: mobile, trăsuri, landourî, că
ruțe, etc.

16) Cera, constatată curată prin biu- 
roulă chimică, so fiă supusă la o vamă 
câtă se pote de mică, er ceresina să fiă 
supusă la o taxă câtă se va pute mai 
mare.

17) Bonboncria să fiă supusă la taxe 
câtă se pdte de mari de ore-ce în Ro
mânia, acesta fabricațiune a făcută pro
grese imense.

SCIRILE BILEI.•
Fsamenele școlei civile de fete a Asso- 

ciațiunei transilvane din Sibiiu au dată 
resultate jorte îmbucurătorc. D-lă I. Popescu 
ca delegată ală comitetului Associațiunei, 
constată în cuvântarea sa ținută la în
cheierea anului școlară ală numitei școle, 
că resultatulă acestoră esamene ar fi pu
tută face ondre ori și căroră școle de 
aceeași categoria din patria nostră și că 
decă școla acestă va progresa totă ca 
pănă acum , nu peste multă ea va de
veni o școlă în adevăru de modelă. De- 

altmintrea publiculu română a începută 
deja a se convinge despre soliditatea și 
buna îngrijire a acestei școli; dovedă 
împrejurarea, că în anulă acesta s’au a- 
flată în intematulă școlei de 2 ori mai 
multe fetițe ca în anulă trecută; s’au a- 
flată adecă cu totulă 66, venite aprope 
din tote părțile locuite de Români, câ
teva chiar și din Bucovina și România. 
In măsura în care va cresce numărulă 
eleveloră, se voră reduce și taxele sus
ținerii și astfeliu va deveni acestă insti- 
tută accesibilă .și pentru elevele, ai că
roră părinți nu suntă în stare a suporta 
spesele de astădl.

* * ❖
Despre noua lege pentru armată, ce 

se va așterne la tomnă parlamenteloră 
în Viena și Pesta, „N. fr. Presse“ pri- 
mesce următorele informațiunl: Cea mai 
importantă inovațiune va fi, că disposi- 
țiunea asupra maximului contingentului 
de răsboiu va fi delăturată și în viitoră 
se va calcula contingentulă de răsboiu 
cu ună anumită procentă ală popora- 
țiunei. Se vorbesce, că 3'/.2—4" 0 ală 
întregei poporațiunl a monarhiei voră fi 
chiemate sub arme la casă de resboiu. 
Astfeliu se va îmulți contingentulă și cu 
elă se voră îmulți și cadrele. Numărulă 
anuală ală recruțiloră va fi prin urmare 
urcată și în privința reserviștiloră de în
tregire va face o însămnată inovațiune ; ei 
voră fi chiămațl la arme pe timpă de 3 
săptămâni în fiă-care ană și pregătiți ast
felă spre a pute âmple golurile în ar
mată.

Din Parisă se telegrafiază; „Figaro,“ 
într’ună articolă, care trece în revistă pe 
marile regine contimporane, consacră re
ginei Elisabeta liniile următore : „Este 
o femeă, care în România subjugă acestă 
națiune nouă și generosă, făcendă din 
Curtea sa ună focaru atrăgătoră ală li- 
teriloră și ală arteloră, și practicându cu 
o grația suverană acestă maximă adencă 
din una din operile sale: „prințulă nu 
trebue se utiliseze decâtă două organe: 
ochii și urechile; gura are unica misiune 
de a suride“

Guvernulă României și guvernulă Re
publice! Francese, în scopă de a înlesni 
relațiunile comerciale între cele două 
țări, au hotărîtă de a prelungi pănă 
la data de 19 (31) Decembre 1888 învoi
rea comercială provisorie actualmente în 
vigore, care garanteză celoră două părți 
reciprocitatea beneficiului taxeloră celoră 
mai reduse, cari simtă seu voră fi înscrise 
în tarifele loru convenționale.

*
* *

Unele diare din BucurescI inregis- 
treză aprdpe ca sigură scirea, că d-lă Th. 

Văcărescu va fi numită ministru plenipo
tențiarii ală României la Viena. D-lă 
Olănescu, actualulă însărcinată de afaceri 
ală României la Viena, a sosită la Bu
curescI, unde va rămâne definitivă ca 
secretară generală ală ministeriului de 
esterne.

** *
Cetimă în „Românulă:“ „Mai miilțl 

confrați înregistreză sgomotulă, că ma
rele duce Alexe din Rusia va face în 
luna viitore o visită suveranilor^ noștri 
la Sinaia. “

Comassarea in Reteagu.
Reteagu. 9 Iuliu st. n. 1888.

In decursulu săptămânei ultime a 
lunei lui Iuniu, cu deosebire în dilele de 
MercurI, Joi, Vineri și Sâmbătă, mare 
parte din poporulă Beteagului forma 
totă grupurl-grupurl pe strade, cu deo
sebire prin piață în ^apropierea birtului 
celui mare. De pe fețele loră, din ges
turile ce le făceau, putea ort cine judeca 
că ună lucru mare ține pe poporă adu
nată, acum în timpulă lucrului, acuni 
când nici o mână nu-i iertată se stea 
în nelucrare; din vorbele loră ori cine 
putea pricepe, că justificată este șederea 
loră, deși — chiară în Reteagă — și 
băieții și fetele, cari n'ar pute purta 
sapa, câștigă pe di câte 40—50 ^cr. la 
gara călii ferate, unde alegă scorța și 
o facă legături, și deși cucuruzele suntă 
de săpată a doua oră, fenațele și măză- 
richele ceră cosă.

Cătră orele 9 dimineța iesu de a- 
casă și întreba pe ună grupă de omeni, 
de ce stau în nelucrare ? „Așteptămu co- 
misia“ ’ml răspunde ună neamu de ală 
meu, „bine că ai venită acasă să vedl 
și d-ta ce voră domnii cu noi, cum vor 
să ne f'ericescă.“ Atunci îmi aduseiu a- 
minte, că pe dina de 27 Iuniu îmi spu
sese ai mei că se va întruni comisiunea 
pentru comassarea hotarului. Așa și fu, 
că la comassarea hotarului opidului Re
teagă se lucră de vre-o câțl-va ani. pe 
hârtiă e și făcută, der în realitate nu 
se pote face încă, căci grofii și posesorii 
cei mari nu se potă uni cu poporulă, a- 
decă cu sortașii (foștii iobagii și cu ne
meșii cei mici. Grofii și posesorii cei 
mari voră cuprinde totă hotarală, se 
potă, ersortașii și-ar apăra bietele moși- 
ore pentru cari au suferită jugulă celu 
greu ală iobăgiei, pentru cari îșl dau de 
bună voiă feciorii la dste și pentru cari 
plătescă dările cele grele, directe și in
directe, încâtă adesea tragă bucătura din 
gura copiiloră, numai să le potă plăti, 
căci decă nu — vină droiele de esecu- 
torî și-i ducă totă : și mălaiu și slănină, 
și vacă și purcelă, și sumană și piep- 

FOILETONULU „GAZ.TRANS?

Doine poporale
din Ardealu (Solnocu-Dobeca), culese de 

Măriți Lucretia Pușcarhi.

Ardere-ai lume cu focă, 
La cornuri și la mijlocă 
Decă 'n tine n’am norocă. 
Ardere-ai lume cu pară. 
La cornuri și ’n mijlocă eră 
Decă ’n tine n’amă tigneală.

♦

Frunduliță, frundă verde 
Omu de omu trage nădejde 
Numa eu și cu badea 
Nu-ne tragemu nădejdea, 
Că nădejdea dela mine 
E ca sîrma de subțire 
Er nădejdea bădiții 
E ca fumu tămâii.

♦

Vecină gălbiniciosă 
Ce ești pe min’ mâniosă ? 
Nici păharu nu ți-lă beu 
Nici drăguțulă nu ți-lă ieu. 
De ți-l’am luată vr’odată 
Să-mă uscă ca frunda ’n baltă, 
Și de ți-l’oi mai lua, 
Se mă uscă ca iedera.

*

Mei bădiță, ce-ai gândită, 
Că io-să flore de pe rîtu, 
Ție de batjocorită ‘i 
Da io-su florea floriloru

Din grădina domniloră, 
Și io-să flore de pe mare 
Cine mă sărută măre.

*
Bade bădișorulă meu
Dare-ar bunulu Dumnedeu 
S'ardă cămașa pe tine 
Cum arde inima ’n mine, 
S'ardă cămașa-țl pe trupă 
C’al tău dorii nu potă să-lă ducă.

Plânge inimuța ’n mine 
Ca ’ntr’o pruncă de trei dile.
Așa plânge de cu jele 
De-apa stă ’n locă și nu mere,
Și pămentu se clătesce 
Inima mi-se topesce, 
Plânge, plânge, că-i străină 
Ca ș’o prună ’ntr’o grădină, 
Nici aceea nu-i străină 
Că se ține ’n rădăcină. 
Cântă-mi inima cu jele 
Ca cucii pe crengurele!

*

Bate Domne, rău se șede 
Codrului fără de frunză
Și mie fără măicuță, 
Codrului fără de iarbă
Și mie fără de tată, 
Codrului fără de brad!
Și mie fără de frați, 
Codrului fără de flori
Și mie făr’ de surori, 
Codrului făr’ de isvorii
Și mie fără de dorii,

Codrului fără deluță 
Și mie făr’ de drăguță.

♦

Pentru ochii unui omu 
Facu’ml drumti pe sub goronă 
Numa-odată ’ml voiu mai face 
Și-apoi i-oiu da bună pace, 
Pentru ochi ca murele 
Incungiurii pădurile,
Pentru ochi ca mura coptă 
Incungiurii pădurea totă.

*
Pe dealu cu lilionă
Mere caru lui Iuonii, 
Ionii mere supărată 
La școlă la învățată. 
EșI Iudne dela școlă 
Că toți feciorii se ’nsoră, 
Și fetele se mărită 
Tu rămâi rujă ’nvălită.

Mei bădiță Mintiuanu 
Dusu-țl-am doru ’ntr’imă ană, 
Acuși or fi bade doi 
De când ședemă amendoi 
Și cine ne-o despărțită, 
Fiă-i morte a de cuțită, 
Să moră nespovedită.
De ne-o despărțită vr’o fată
Se peră nemăritată
Ca mărgeaua ne’nșirată, 
De ne-o despărțită feciorii 
Fiă-i mdrtea de pistolă.

*
Bade păunașu gătatu 
Și-aseră te-am așteptată,

Totă cu focă și cu lumină 
Și cu doră dela inimă;
Dac’am vădută că nu vii 
Pus’am doru ’n c-ăpătâiu 
Cu dragostea mă ’nvălii 
Și bine mă odichuii.
Mei bădiță Palaciene
De-așu fi sciută mai de vreme 
N’așă fi arsă atâtea lemne, 
Le-așă fi lăsată în pădure 
Unde putredescă destule.

♦

Măgherană cu crengă rară 
Badea-i mâniosă de-asară 
Las’ se fiă, ce să-i facă, 
Viă ’n casă, decă-i placă.

*

Badea numa cisme are 
Și se ține gazdă mare,
De-ar ave și cisme moi 
Nici n'ar mai vorbi cu noi.

*

Spune-i bade maică-ta 
Să 'ngrădescă ulița, 
Totă cu lină și cu pelinu 
Noi să nu ne mai telnimu 
Făr' Lunea mergendă la tergu, 
Eră Marța terguindă 
Mercurea ’napoi viindă, 
Joi sera la ședătore, 
Vinerea la murătore*).
In tdtă Sâmbăta-odată 
Dumineca diua totă.

*) Fântână cu apă sărată.
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tară, și chiar! straiele de sub copila
șii săi.

Aci der e luptă mare între grotl și 
popor!; grofii atacă, — poporală se a- 
peră. Pentru apărarea lui, poporală șl-a 
luată ună advocată, din cei mai harnici 
ce-i are în apropiere, pe d-nulă Augus
tin! Muntean!. D-sa apără interesele 
poporului din Reteagă din diua când 
s’au făcută primii pași pentru comassare. 
Resultatul! l'omă vede.

In diua de 27 Iuniu deră, sosi comi- 
siunea și adecă, cu trăsuri din Deșă so
siră: Judele Hossu, apărătoriulă poporu
lui Munteană, apărătoriulă posesorului 
Diainantstein Abraham, Dr. Farkas, con- 
cepistă în cancelaria advocatului Mană 
din Deeșă, er cu trenulă sosiră trei in
gineri străini și inginerulă care lucră 
comassarea în Reteagă. Intre acești trei 
era și d-lă Onoriu Tilia, ingineră de co
massare din Smigă, lângă Mediașă. A- 
ceștl trei ingineri streini erau aduși ca 
arbitriu, să facă adecă pace, să mijlo
cesc! înțelegere între marii posesori și 
poporă. Mai erau de față și grofii in
teresați și alți posesori mari interesați 
în causă.

După 11 ore, judele Hossu spune, 
că lucrarea se pote începe. Dreptă aceea 
inginerii luară locă la mesa din mijlocul 
ospetăriei, totă acolo luă locă judele 
Hossu și notarulă lui, Lazară. Apoi ju
dele dete notarului său actele privitore 
la comassarea hotarului Reteagă să le 
cetescă în audulă publicului și cu deo
sebire pentru luminarea ingineriloră stre
ini. Firesce că mapa hotarului încă nu 
lipsi de pe mesă; ceea ce notarulă ju
decătoriei cetia din acte, inginerii cău
tau și-și explicau lucrulă de pe mapă; 
făceau adecă întocmai ca elevii la învă
țarea geografiei.

Luaiu parte și eu ca aseultătoră la 
astă afacere, și încă ca aseultătoră in
teresată, căci moșiora părintescă, care a 
ținută de pane pe tata și pe moșulă, 
pentru care ei au sângerată pe brezdele 
boieresc!, pentru care mama și buna au 
asudată sub alunulă boierului, pentru 
care plătit’au dare în bani și sânge, pentru 
care însu-ml portă greutățile de totă na
tura, care m’a nutrită pănă la absolvirea 
studiiloră, și la care spereză a mă în- 
torce după ce nu voiu mai putea purta 
sarcina de învățătoră la pruncii nemului 
meu, moșiora mea părintescă încă este 
pe acest liolar, în care comună-’ml este și 
bordeiulă părintescă. Mi se face însă 
pârul! măciucă în verfulă capului când 
vădă pretensiunile pe lângă cari insistă 
domnii cei mari, grofii și marii posesori. 
Ei wu pretindă nici mai multil nici mai 
puțină, decâtă totii hotarul! care este în 
apropierea imediată a comunei opi- 
dane Reteagă.

Ca se pricepă bunulă cetitoră mai 
bine pretențiunea domniloră, îmi per
mită următorele esplicărl:

(Va num a.)

Din comitate.
Raportele comiteteloru administrative 

pe luna lui Iunie.

Comitatulu Chipului. Restanțele de 
dare cu finea semestrului primă au fostă 
599,578 fi. 17 cr., s’au incassată din a- 
ceștia 158,076 fi. 2 cr.; au rămasă restanță: 
dare directă 441,502 fi. 15 cr.; dare mi
litară 42,998 fi. 56 cr. — Ministrulă de 
finanță a dată ordină să se sisteze ese- 
cuțiunile pe timpulă secerișului. Esecu- 
țiunile de dare se voră reîncepe în sen
sul! acestui ordină numai după sece- 
rarea semănăturiloră de tomnă.

Ce ușurare este acesta, decă 11-se voră 
lua biețiloră omeni bucatele îndată ce le 
voră aduce de pe câmpă?

Inspectorulă reg. de școle Kozma 
Ferencz a făcută amănunțite raporte 
despre starea învățământului din acestă 
comitată. A lăudată mai cu semă șco- 
lele din: Borșa, Gierfalău, Inocă, Miera, 
Gilău, Hida, Chidea, Sâncraiulă mică, 
Mociu, Suată. încă și mai satisfăcută a 
î ămasă inspectorulă cu școlele din : Hue- 

dină, Ciucia, Oșorheiu, Cojocna, Ba- 
docă ș. a.

Inspectorulă se plânge contra școlei 
comunale din Vălcăulă ungurescă. Din 
130 copii obligați la școlă abia au fostă 
înscriși 76, la esamenă s au presentată 
însă numai 48. Absențiile școlare facă 
528O',-2 4ile.

Starea sanitară a locuitoriloră în ge
nere disă a fostă mulțămitore în luna 
acesta. Trachoma însă, care pănă aci 
domnia numai în cerculă Huedinului, a 
luată acum dimensiuni și în cerculă Al- 
mașului, unde în comunele Petridulă 
mare și Petridulă mică s’au găsită cu 
totulă 69 de inși suferindă de acestă 
soiu de bolă de ochi, dintre cari mai 
mulțl inși suntă în periculă de a rămâne 
orbi. S’au luată disposițiunl pentru tri
miterea unui medică pentru bole epide
mice la fața locului.

întâmplări diferite.

Grindină și rupturi de norî. Dlă 
Iorgoviciu, învățătoră în Varadia, ne 
comunică următorele : „In 8 Iuliu st. n. 
la Orele 3'/3 p. m. se ridicară dinspre 
nordu nisce nprl grozavi, cari după câ
teva minute se vărsară în modă înspăi
mântător!, asupra comunei nostre, adu
când! cu sine gliiață de mărimea ouă- 
loră de găină, devastândă edificiile și 
nerămânendă nici bareml o singură casă 
scutită de acestă orcană. Tote fructele 
și sămănăturile suntă atâtă de sdrobite 
încât! nu lasă absolută nici o speranță 
de recoltă. Animalele domestice, ba 
chiar și omenii, cari erau pe la câmpă 
au fostă vătămațl și răniți greu. Popo
rală e în celă mai estremă gradă ală 
desperațiunii.*

Asemenea se comunică din Fizeșă- 
Sânpetru, că în după ameda jilei de 16 
Iunie st. v. o grindină împreunată cu 
ruptură de nori a nimicită în modă ire
parabilă întregă reculta din anulă acesta 
ce promitea ună secerișă forte bogată. 
Ierburile asemenea au fostă nomolite. 
Numai în cucurază a mai rămasă puțină, 
forte puțină speranță.

Focii. In comuna Paleșă (Konigs
dorf) din comitatulă Ternavei-marI ună 
copilașă surdo-mută, ca de vre-o 10 ani, 
se jucase cu chibritele. Din jucăria lui 
se iscă ună focă, care prefăcu în cenușă 
27 șuri, 5 case, 3 grajduri, 2 șoprone, 
hambare, haine etc. Paguba în totală 
3886 fi. dintre cari preță de 903 fl. a 
fostă asigurată.

A cădutu din înălțimea mărirei sale 
țiganul! Dima Simon din comuna Nyui- 
tod, comitatulă Treiscaune. Noroculă 
îlă făcuse și pe elă să ajungă jurată la 
sată. Cât-va timpă s’a purtată bine, der 
odată norocul! l’a părăsită și neferici
tul! Dima Simon a trebuită să se în
torc! erăsl la sortea altoră muritori. S’a 
întâmplată adecă, că în diua de 6 Mar
tie anulă 1888 după Chistosă, l’a pusă 
păcatele pe bietulă jurată țigănescă să 
arangieze o cină strălucită, la care lua 
parte elita întregei aristocrațiml țigănescl 
din apropiere și din depărtare. Vă pu
teți închipui, câtă de fericită "se simția 
bietulă Dima Simon, care din ună mo
destă făuritoră de cuie, ce locuia în 
ună cortă la capătulă satului, ajunsese să 
presideze un banchet strălucit ca acesta și 
încă încalitate de jurat'al satului. Fericirea 
acesta a durată însă numai pănă când 
s’a adusă pe mesă friptura cea de porcă. 
Friptura nu se putea mânca fără oțetă 
și oțătă nu era nicăirl. Juratulă Dima, 
ca stăpână ală casei, se duse repede 
după oțătă. Cu ocasiunea acesta, tre
când! pe lângă casa locuitorului Peter 
Mihaly, îșl vîri puțină capulă pe feres- 
tră, căci și așa afară era nopte și nu-lă 
vedea nimenea, er de stăpânulă casei nu 
se temea, căci acesta era în momentulă 
acesta ospele lui la cină. Juratulă ți
gănescă puse mâna pe unele cărnuri, ce 
le putu afla, și le duse de le ascunse la 
prietinul! său Gaal Janos, apoi se în- 
torse acasă între ospeții săi, cari îlă aș
teptau. In diua următore s'a descoperită 

furtul!. Primăria luândă cu sine pe „o- 
nestulă11 jurată Dima, începu să facă 
perchisițiă domiciliară. Carnea furată 
s’a găsită ascunsă în bucatele lui Gaal 
Janos. Păcatele juratului țigănescă s’au 
descoperită și nemildsa sorte l’a aruncată 
de pe tronulă măriei sale de jurată drept 
în fundul! temniței pe doi ani, er pe 
confratele său Gaal pe 1 ană. S’au des
coperită încă și alte asemeni „necorec- 
titățl“ din vieța de funcționară a lui 
Dima Simon.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Wiesbaden, 11 Iulie. Guvernulă 

serbescă a cerută pe cale oficială 
dela autoritățile de aici ca se dea 
sprijinul! loră trimișiloru serbescl 
pentru ca să pbtă aduce la Bel- 
gradu pe prințulă de coronă Alec- 
sandru. Sprijinul! acesta nu l’au 
putută refusa autoritățile. Trimișii 
guvernului serbescu inse n’au fă
cută întrebuințare de acestă pro
misiune.

Berlinu, 11 Iulie. Călătoria îm
păratului în Rusia a fostă amâ
nată cu o (ți-

Raportulă anunțată ală medi- 
ciloră asupra bolei răposatului 
împerată Friderică arată, că me
dicii Gerhardt, Bergmann, Tobold 
au făcută o diagnosă corectă, pre- 
când Mackenzie pănă în luna lui 
Noemvre a negată, că Friderică 
sufere de racă. Judecata asupra 
lui Mackenzie e nimicitore.

Berlinu, 12 Iulie. — Doctorulă 
Mackenzie a declarată prin tele- 
grafă, că peste câteva cțile va 
răspunde pe largă la raportulă 
mediciloră germani. Deocamdată 
îlă legă considerația ce-o are că- 
tră împărătesa văduvă.

Wiesbaden, 12 Iulie.—Pricipesa 
Murussi, care a încercată în Berlină 
a dobendi intervențiunea curții în 
favorea Reginei, s’a reîntorsă fără 
a’și fi ajunsă scopulă.

Belgradu, 12 Iulie. Episcopa- 
tulă serbescă nu va lua parte la fes
tivitățile din Kiev.

DIVERSE.
SclavagiulQ. Cardinalulă Lavigerie, 

primatulă Afrioei, a ținută o conferință 
în contra sclavagiului, de pe amvonulă 
bisericii Saint-Sulpice din Parisă. Confe
rința acesta a făcută mare efectu în ca
pitala Franciei. Predicatorală a decla
rată, că de câțl-va ani, centrală Africii 
a devenită erășl tergă pentru negusto
rii de carne omenescă, care despopuleză 
satele și ducă în robiă triburi întregi, 
bărbați femei, copii. Misionarii au fostă 
adesea martori la aceste acte de barba
ria. Ună numără de 400,000 Negri sunt 
smulși pe fiă-care ană din satele loră 
și duși pe piețele de sclavi din Maroco 
și din Egiptă. In centrală Africii groza 
domnesce în permanență. Câțl-va colonl 
curagioșl au organisată mici corpuri es- 
pediționare, ca să protegă satele ame
nințate. Bunăvoința loră este adesea 
neputincios!, și negustorii de sclavi, în
armați pănă în dinți, străbată țera tri
umfători, sămenândă jale și ruină după 
ei. Prelatul! catolică face apelă la o- 
menirea civilisată, ca să se ridice și să 
puie capătă oribilului comerță.

Burete făcStoru de minuni. Intre 
Draule și Gleinicz ună păstoră află ună 
burete crescută într’ună arbore găunosă, 
care prin forma sa representă în modulă 
celă mai clară imaginea Precuratei Ver- 
gurei Maria ținendă în brațe pe Fiiulă- 
său. Poporală din împrejurime vorbesce 
despre multe minuni săvârșite de acestă 
burete miraculosă. Așa se c^ice între 
altele, că ună copilă leprosă, precum și 
ună om! șchiopă, cari nu de multă se 
scăldară în apa unui isvorh din apropiare 
s’au vindecată imediată. Țăranii mani
festă o adevărată adorațiune față cu 
acestă burete. Ei au înconjurată cu gratii 

de fieră arborele în care este crescută 
miraculosulă burete, cjiiia și noptea a- 
prindă focă în jurulă lui și împodobesc! 
cu mulțimi de cununi acestă burete. Ca
racteristică e, că nu fie-care omă vede 
în buretele numită tipulă și asemănarea 
Maicei Domnului, ci numai acela, care 
s’a făcută vrednică de a-lă vede. In po
poră esistă o mișcare puternică pentru a 
zidi o capelă în acelă locă făcătoră de 
minuni.

Măsura și greutatea personalului de la 
polițiă în New-York. Personalul de poliția 
din New-York dintre tdte capitalele mai 
mari este cel mai bine salarisat. Mai înainte 
statea forte rău. Se putea corampe și 
puteai face politică cu elă. Dela 1881 
s’a organisată din nou și s’a supusă sub 
comanda a patru comisari aleși de pri- 
marulă orașului. Pe lângă aceștia există 
ună inspectoră supremă cu lefă de 
30,000 franci, 4 inspectori cu câte 17.500 
franci, ceilalți omeni de serviciu suntă 
împărțițl în trei clase cu lefi dela 5—6000 
franci. Numărală omeniloră dela polițiă 
se urcă la 3216, pentru cari orașulă 
plătesce în totală 22 milione de franci. 
Dela funcționarii acestui corpă poliție- 
nescă, astădt forte dexteră, nu se pof- 
tesce o cultură particulară li-se cere nu
mai scrisdre ceteță, cu deosebire însă se 
pretinde dela ei să fiă omeni cinstiți și 
trupesce voinici. Cine vre să între în 
șirul! loră trebue să-’șl aducă atestatele 
dela metru și dela kilogramă. Condiți- 
unea este: mărime de 1 metru 72 cm. 
celă puțină 87 cm. lățime la pieptă și 
o greutate de 62'/., kilo.

ULTIME SCIRÎ.
Darmstadt, 9 Iulie. Principele 

Alexandru de Battenberg a fostă 
Duminecă în mare periculă de 
vieță. Mergend! cu trăsura peste 
ună delă spre Heiligenberg, ca
lul! se speriâ și trăsura cu cală 
cu totă se restogoli peste o rîpă 
de vre-o 200 metri de adencă. Prin
cipele avu presența de spirită, ca 
în cădere se se prinȚă de-o tufă, 
er trăsura și calulă trecură peste 
elă. Servitorulă sărise mai înainte 
din trăsură. Vătămările ce și-lea 
atrasă principele se asigură că nu 
suntă grave.

(ursiilu pieței Brașovft
din 12 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta românesc a . n 8.68 ,. S.70
Napoleon-d’orl . . . 9.88 9.92
Lire turcescl . . . r 11-20 „ 11.24
Imperiali.................. r 10.20 „ 10.24
GalbinI.................. 5.88 ,. 5.91
Scris, tone. „Albina* 6” 0 n 101.- —

n n 11 u f 0 n 98.- .. 98.50
Ruble rusescl . . • n 117.- ,. 118.
Discontulă . . . G'/2--8U;ll pe anu.

Cursul! la bursa de Viena
din 11 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4",,,................................102.15
Renta de hârtii 5%................................. 89.80
împrumutul! căilor! ferate ungare . 151.—
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) . . 97.70
Amortisarea datoriei căilor! ferate d 

osta ungare (2-a emisiune) 
Amortisarea datoriei căilor! terate d

osta ungare (3-a emisiune) . . 115.25
Bonuri rurale ungare..............104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.5u
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare......... 104-50
Bonuri rurale transilvane......... 104.30
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

unguresc!.........................................100.75
Renta de hârtii austriacă .... 81.05
Renta de arginta austriacă .... 82.40
Renta de aura austriacă...................... 112.45
LosurI din 1860   139.80
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.—
Acțiunile băncei de credită ungur. . 300.75
Acțiunile băncei de credită austr. . 310.50
Galbeni împărătesc! ....................... 5.90
Napoleon-d’orI..................................... 9.90
Mărci 100 împ. germane................... 61.20
Londra 10 Livres sterlinge .... 124.95 
împrumutul! cu premiul! unguresc! 130.40
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................... 124.80

Editorii ’și Redactorii responsabil!:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Câșticu laterals de 10 fl. pe di 
fără capitală și iară risicu prin 
vencfarea de losurî plătibile în 
rate în sensulu articulului de 
lege XXXI din 1883.

Oferte primesee
Societatea de schimbă din Budapesta 

Adler & Comp., Budapest.
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CONCURSE
Nru 592—1888.

COHCURSV.
95,3—1

Devenindă vacantă postulă de învețătore la școla elementară 
a Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, pentru ocuparea aceluia 
se escrie prin acesta concursă.

Doritorele de a ocupa acestă postă, care e împreunată cu unu 
salariu anuală de 500 fl. v. a. și 100 tl. bani de cuartiră, voră ave 
se presinte următorele documente:

a) atestată de boteză;
b) atestată de cualificațiune pentru scolele elementare;
<;) testimonii despre eunoscerea perfectă a limbei române, ca limbă 

de propunere, și despre eunoscerea limbei maghiare; care voră 
documenta, că sciu perfectă și limba germână, eventuală și 
francesă, voră ave preferință.

Petițiunile provec]ute cu documentele numite mai susă suntu 
a se presenta subsemnatului Comitetă pănă la 8 Augustă st. n. 1888.

Din ședința comitetului Reuniunei femeiloră române din Sibiiu, 
ținută la 5 Iuliu st. n. 1888.

Cosma, ZOr. ZSiassvi,
președintă. secretară.

La scolele reuniunei foștiloră graniței! din regimentulă I ro
mână suntă de conferită pe calea concursului:

1. Postulă de învfiătoru diriginte la scota din Cugieru, comitatulă 
Huniedorei, cu salariu anuală de 350 fl., apoi cuartiră în edificiulă 
celă nou ală scolei și lemne de focă.

2. Postulă de încetătorti secundară, eventuală învgțătore la scola din 
Vistea inferioră, comitatulă Făgărașului, cu salariu anuală de 240 fi. 
v. a. precum și cuartiră și lemne de focă.

3. Postulă de înv&utorU secundară la scola din Lisa, comitatulă Fă
gărașului, cu salariu anuală de 180 fl. apoi cuartiră și lemne de focă.

Retlectanții la aceste posturi au se-șl subșternă suplicele in
struite cu diploma de cualificațiune din studiele pedagogice și din 
limba maghiară, eventuală și alte documente celu multă pănă în 
Hi Augustă st. n. a. c. la

Comitetulil administrativii aln fondului si scolelorii fostilonl
! 1

grănițeri din regimentulu I românii în Sibiiu.

Kugănn! pe domnii abonați ca la reînoirea prenuinerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponuli'i manda
tului poștali! și minierii de pe fâșia sub care au primiți! diaruli! nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei *.
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TIPOGRAFIA A. MURESIANU,
BRAȘOVtr,

PIAȚA MARE Nr. 22,
înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri,

primesee și electueză fotă lelulfl de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aurU, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat elegantu.

Pentru comercianțî: 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
—«=------

1

ti

I

Dispunându de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentuli! nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celti mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primesc!! în biuroulu tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămi! a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
■

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovă.
XTT-"-"-.................


