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BRAȘOVU, piața mart Ir 22.
Scrisori neîr&nciue nu se pri- 
mescu. Manusjxip e nu se re- 

trimi u!

Birourile de antonii. 
Brițovu, piața mare Nr. 22.

InserutemaJ primescnînVIena: 
Ituifolf .Vtwe, 4- Voqltr
(Ofta Âlaas), Uunnch Schaltk, Aloit 
Htrndl, }f.Diikes, A.Opptlik.J. Da»~ 
tubtrg; în Budapesta:.!. V. tfo/rf- 
berytr. Anton Afnet. Kckxf/ni Seniat; 
în Frankfurt: G. L. Dattbt: în Ham

burg : A. Sftim r.
Prețuhi inserțiun iloru: o serift 
garmondâ pe o colonă 6 cr. 
fji 80 cr. timbru pentru o pu
blicare. Publicări mai dese 

după tariiâ si învoială.
Reclame pe pagina IH-a o se

ria 10 cr. v. a. seu 80 bani.

Nr. 146.
XjI.

Brașovti, Luni, Marți 5 (17) Iulie

„Gazeta" iese în fie-oare di.

Alwnamente pentm Anstro-Ungaria 
Pe unu ano 12 fl., pe șâee luni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
Penirn România și străinătate: 

Pe unu anâ 40 franci, pe șâse 
luni 20 franci, pe trei luni 

10 franci.
Seprenumerft la tdte ofi- 
ciele poștale din întru și din 

afară și la dd. colectori.
ADonamentoln pemrn Brașovn: 

laadministrațiune, piața mare 
Nr. 22, etagiulii I.: pe unu ană 
10 fl., pe șise luni 5 fl., pe trei 
luni 2 fl. 50 cr. Cu duouluîn 
casă: Pe unu anu 12 fl.. pe 
șâse luni 6 fl., pe trei luni 3 fl. 
Unu eeemplaru 5 cr. v. a. adu 

Io bani.
At&tu abonamentele cătn și 
inserțiunile sunt a se plăti 

înainte.

1888.
Nou. abonamentu

„GAZETA TRANSILVANIEI".
Cu I Iulie 1888 st. v. s'a deschisă nou 

abonamentii la care învitimu pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Pretulu abonamentului:»
Pentru Austro-Uugaria: 

pe trei luni 3 ti. 
pe șese luni 6 fl. 
pe unii anu 12 ti.

Pentru România și străinătate:
pe trei luni 10 franci, 
pe șese luni 20 franci, 
pe unii anii 40 franci.

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

Domnii, cari se voră abona din nou, 
să binevoescă a scrie adresa lămurite și 
a arăta și posta ultimă.

Aiministrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovu, 4 Iulie st. v. 1888.
Corabia menită a duce pe tî- 

nferulu împfiratft alu Germaniei la 
Tarulii a și pomitu alaltăeri la 
amecțfi din portulfl dela Kiel. In 
momentulu acesta are o deosebită 
valore ceea ce scrie f6ia oficiosă ger
mană Dost „Călătoria împăratului 
Wilhehn, cjiceea, va ave pote o mai 
mare importanță, decâtu aru crede 
cei mai mulțî dintre spectatori, 
chiar și când negociările politice 
ară fi cupleșite de serbările ce se 
vorti arangia din acestu incidents".

Asemenea merită totă aten
țiunea ceea ce scrie organulă can
celariei rusesc! „Nord" din Bruc- 
sella. înainte de tote accentuezi 
„Nord", că călătoria lui Wilhelm 
II Ia Peterhoff se face sub cele 
mai bune auspicii și că Rusia va 
primi cu cordială însuflețire pe 
tinăruln domnitorii germanii, Rusia, 
care nu cere mai multă, decâtu 
a. susține cu densulu raporturi 
amicabile pe piciorulu considera- 
țiunei și a independenței reciproce.

Cu acesta ocasiune foia diplo
mației rusescl mai face o afir
mare care ne dă ore-care esplicare 
cu privire la atacurile ce le-au în
dreptată în timpulu din urmă foile 
germane în contra Ungurilortl.

„Alianța triplă, tțice „Nord", ori 
câte avantage a oferită contrahen- 
țiloru sei. n’a putută, din causa 
amenințătorei ei aparințe, precum 
și din causa unoră necumpetări 
(intemperances i unguresc! să reesă 
în acea parte a programei sale, 
care privesce delăturarea conflic- 
teloră și întărirea păcei generale. 
Der se pote aștepta de sigură ceva 
mai bună dela apropiarea celoră 
doi potentați, cei mai puternici ai 
lmnei".

Resultă der din vorbele de 
mai susu clară și limpede, că u- 
nulu din ascuțișurile viitorei în
trevederi din Peterhof este îndrep
tată în contra așa (țiseloră „ne
cumpătări ungurescl. “ Acum înțe
legeam de ce principele Bismark 
a dată avisă foiloră sale să atace 
pe Unguri pentru ca, cum c|icea 
„Pești Naplo". se le facă Rușilor 
putină bună disposițiă în a.junulă 
intrevederei.

In legătură cu acestă escur- 
siune diplomatică în contra Un- 
guriloră. foia rusescă mai critica 
și situațiunea în Serbia, cjicendu 
că ea e de natură a causa „neli
niștiri seriose“ și, condamnându 
atitudinea regelui Milană față 
cu soția sa, „care ar pute aduce 
pe poporală serbescă la estremu 
cu politica sa anti-națională.“

Tote aceste espectorărl în pre
săra intrevederei ne facă să cre
deam, că se agiteză în secretă din 
partea Rusiei pentru de a aduce 
o schimbare a lucruriloră în O- 
rientă și marea întrebare este nu
mai, decă Germania va închide 
ochii și va lăsa ca Rusia să-și facă 
mendrele în Peninsula balcanică?

De sigură că manifestațiile 
anti-germane ce le-au pusă în 
scenă Francesii din nou, cu oca- 
siunea sărbătorei naționale dela 
14 Iulie, nu voru contribui a ține 
Germania în reservă față cu Rusia. 
Temerea de revanșă va juca și ea 
ună rolu însemnată in convorbi
rile potentaților!! la Peterhof.

Generalulu Boulanger zace greu 
rănită în urma duelului ce l’a a- 
vută cu ministrulă-președinte Flo- 
quet, der se pare că nu șl-a per- 
dută nimicu din popularitatea sa. 
Cu ocasiunea sărbătorei naționale 
de alaltaerl s’au audiții mereu stri
gări de „să trăiescă Boulanger" 
pe lângă strigările pentru preșe
dintele Carnot și republică.

Din nenorocire cele două na
țiuni culte ale occidentului, cari 
ară fi chemate a lupta împreună 
pentru cultură și libertate, trăescă 
afli într’o cruntă dușmănia, care 
le face să alerge după amiciția 
Rusiei. Francia și Germania e- 
muleză una cu alta în a câștiga 
pe Ruși. Germania este astăcjî 
mai aprope de acestă țintă. Ea, 
pbte, o va ajunge, der cu ce 
preță ?

Regina Natalia a Serbiei.
După ce regina Serbiei n’a răspunsă 

la provocarea în scrisă, ce a primit’o dela 
autoritatea polițiană din Wiesbaden și 
în care ’i se spunea, că voră trebui să 
se ia măsuri energice spre a duce pe 
prințulă de coronă la Belgrade, preșe
dintele poliției de Reinbabeu s’a dusă în 
uniformă la vila regală, urmată fiindă de 
inspectorulă poliției, de 2 comisari și de 
12 sergenți. Președintele poliției a stată 
5 minute în audiență la regina Natalia, 
după aceea au eșită din casă guverno- 
rulft dr. DokicI cu prințulă de coronă 
de mână, care purta haine vinete de 
matroză și o damă de curte, cari plecară 
la gară.

Regina privea dintr’o terestră a 
etagiului de sustt și plângendă i făcea 
semnă de adio fiiului său. La plecarea 
prințului, publiculă a strigată: „Hoch!" 
Președintele poliției a plecată la gară cu 
prințulă, care era așteptată aici de cei 
doi adjutanți ce i-a trimisă regele. La 
11 ore apării și ministrulă de resboiu ge- 
neralulă ProticI, în uniforma sa roșiă și 
saluta pe prințulă de coronă, care se 
urcă într’ună vagonă de salonă. După 
aceea președintele poliției șl-a luată diua 
bună și la 12 ore trenulă a plecată.

Se asigură, că autoritățile au dată de 
scire reginei Natalia, ca în timpă de 10 
ore după plecarea prințului de coronă 
din Wiesbaden, să părăsescă orașulă. Re
gina merse după amedă la capela gre- 
cescă, er sera la 7 ore 40 minute plecă 
cu trenulă accelerată la Viena.

Din incidentulă plecărei reginei Na
talia se adunară Vineri sera mulțime de 
omeni la gară. Intre aceștia se aflau 
mulțî membri ai coloniei rusescl din 
Wiesbaden. Și președintele poliției veni 
ca să-și ia adio. Regina era îmbrăcată 
în haine negre. Ea conversa viu și ami- 
cabilă cu domnii și domnele, cari steteau 
înaintea vagonului. Trenulă plecă între 
strigările de „ura" ale publicului.

Se crede ca probabilă, că după ce ’i 
s'a interejisă șederea în Germania, regina 
Natalia va merge în Rusia. De aici ea 
pote să devină mai periculosă regelui și 
regatului său, decâtă a fostă vre-odată 
în Belgradă.

SCntlLE DILEI.9
Contra emigrăriloru în America din 

Ungaria, a adresată ministrulă de culte 
și instrucțiune publică un emis cu dta 27 
Iunie a. c. cătră tote ordinariatele epis- 
copescl din țeră, pentru ca acestea prin 
preoți și învățători să împedece emigră
rile, spunendă poporului, că făgăduințele 
de munți de aură, ce le facă pe ascuns 
agențl anumițl, suntă minciuni gole și 
emigrații ajungă de regulă în America 
în scurtă timpă în o stare miserabilă 
demnă de compătimire. învățătorii, cari 
totuși voră sprijini pe asemenea agențl, 
să fie trași în cercetare disciplinară și 
pedepsiți.—Lnbunătățirea sorții poporului 
ar fi singura cale, prin care s’ară pute 
împedeca emigrările.

* * *
Cu începerea dilei de 1 Iulie n. c. 

Comitetulă Associațiunei transilvane a 
predată alimentarea eleccloră, aflătorc în 
scdla superioră de fete a Associațiunei, di- 
rectorei internatului, care va ave să porte 
despre tdte spesele o socotelă esactă, 
care să servescă eleveloră ca esemplu 
de imitată. Prin procederea acesta insti- 
tutulă va ave pe lună ună profită de 
150— 200 fl., er pe de altă parte elevele 
voră ave ocasiune a-șl câștiga deplină 
orientare în economia de casă.

** *
Pentru progresulă ce l’a dovedită 

cu copiii din scolă învățătorulă din Mu- 
reșă-Ludoșă Teodoră F. Negruță, fă pre
miată cu ăl fl. colectați la inițiativa pre
otului din Dateșă, V. B. Muntenesc».. — 
Bine ar fi, decă asemenea esemple însu- 
flețitore și-ară afla imitatori câtă mai 
mulțî.

* î*c  *
Mercuri, în 29 Iunie s. v. s’a ser

bată în Sibiiu încheiarea festivă a anului 
școlară la seminarulă „Andreian." Resul- 
tatulă esameneloră atâtă în secțiunea te
ologică, câtă și în cea pedagogică, după 
cum scrie „Telegr. rom,u, a fostă pe de
plină îndestulitoră. Au absolvată teolo
gia 23, er pedagogia 20 elevi.

S? *
Gimnasiulă din Ckichinda mare va fi 

redusă dela 6 la 4 classe gimnasiale în 
urma unui ordină ministerială.

* * *
„Transilvania," foia Associațiunei, 

rdgă pe Domnii, cari eu ocasiunea adu- 

nărei generale a Associațiunei din 5 și 6 
Augustă n. c. ar voi Sc cetescă dise.rta- 
țitmi, să-și trimită operatele, scrise legi- 
bilă, celă puțină cu 3 rjile mai înainte 
la Comitetă în Sibiiu. In casă neprevă
zută și decă operatulă nu va fi pre 
mare, se pote presenta secretarului co
mitetului în Abrudă și numai în presăra 
deschiderei adunărei.

* * *
In institutulă „Zsigaiană11 din Ora- 

dea-niarc se primescă pe anulă scolastic 
1888-9 ca stipendiștl încă .5 elevi români 
gr. or., studențl la gimnasiulă seu scolele 
reale d’acolo. Insinuările documentate 
au să se facă pănă în 20 Augustă a. c. 
st. n. la d-lă adv. Nicolau Zigre. Se pri
mescă și nestipendiștl cu taxa lunară de 
16 fl.

* * *
Băile erculane suntă binișoră cerce

tate. Numărulă ospețiloră se sue la 2000. 
Cu tdte acestea restauratorii și neguță
torii nu prea suntă mulțumiți; ei dică, 
că publiculă presentă în băi nu pre ar 
fi bănosă — scrie „Foia diecesană."

** ♦
D-lă Andreiu Ghidiu, protopopă gr. 

or. ală tractului Oraviței, avu folositorea 
ideă de a compune o statistică despre 
mișcarea poporațiunei, învățământului 
etc. din tractulă său în decursulă anului 
1887. Se află în acestă tractă 42,591 
suflete, 55 parochîi cu 58 paroehl, dintre 
cari 40 suntă căsătoriți și 18 văduvi. 
Poporațiunea s’a înmulțită cu 153 nas- 
cerl, fete s’au născută mai multe cu 35 
ca băieți. In concubinată au trăită 834 
părechl, adecă cu !)7 mai multe ca în a- 
nulă trecută. Nasceri nelegiuite au fostă 
231, cu 23 mai multe ca în anulă pre
mergătorii. învățători au fostă 42 și 1 
învățătore; învățămentulă a dată pro
grese înbucurătore.

** *
Regele României a grațiată pe ge- 

neralulă Maicană Dumitrescu și căpitanul 
Mardare de restulă închisorei. Prin de- 
cretulă de grațiare nu s’au stersă cele
lalte condamnațiunl pronunțate în po- 
trivă-le.

Din comitate.
Raportele comiteteloru administrative 

pe luna lui Iunie.
Comitatulă Ciucului. S’au ivită în 

luna lui Iunie 7 încendiurl în 5 comune 
causândă o pagubă de 3093 fl.

Starea sanitară a locuitoriloru a fostă 
destulă de bună; atâtă bole, câtă și ca
șuri de m<5rte s’au ivită mai puține ca 
în luna premergătore.

Din suma de 145,583 fl. 39‘/2 cr. 
dare pe prima jumătate a anului curentă 
și 16,022 fl. 91 cr. restanță din anulă 
trecută, s’au incassată pănă la finea lui 
Iunie 107,867 fl. 93 cr. rămânendă o res
tanță de 37,670 fl. 46'/2 cr. Față cu 
anulă trecută, s’au încassată în anulă 
acesta mai multă cu 11,949 fl. 49 cr. — 
Din suma de 3682 fl. 93 cr. dare mili
tară restanță din anulă trecuta și 25 fl. 
de pe prima jumătate a anulă curentă, s’au 
încassată pănă la finea lui Iunie 1143 fl.

In arestulă tribunalului reg. din Ciuc- 
Sereda a începută a se lucra la coșnițele 
de stupi „Dzirson-Berleps", cari au fostă 
primite și recunoscute ca cele mai bune 
în țera nostră. Se dice că coșnițele lu
crate de acești arestanțl ară fi forte bine 
succese.
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Inspectorulă de .școle Alexiu Eltes 
îșl esprimă mulțămirea față cu progre- 
sulii dovedită la esamenele școleloră su- 
peridre poporale și civile. Față cu șco- 
lele elementare raportulă nu dice, uimică 
er ce privesce școla industrială din Giur- 
geu-Sânmiclăușă, inspectorulă declară, că 
acestă școlă lasă multe de dorită.

Orașulit Citești. Numărulă totală ală 
orfaniloră aflători sub tutorată a fostă 
cu finea lui Iunie de 2279. Restan
țele de dare directă cu finea lui Iunie: 
56.338 fl. 89’/., cr.; restanțele de dare 
militară: 780 fl. 6 cr. S’au întâmplată în 
luna lui Iunie: 6 defraudărl, cașuri de 
inproprietărirl ilegale 6, dilecte pentru 
furtă 25, dilecte pentru vătămare de o- 
nore 18 etc. cu totulă 248 criminalități 
și delicte de diferită natură.

Iu jumătatea primă a anului s’au 
născută 301 băețl, 266 fete, cu totulă 
567. Dintre aceștia 54 băețl, 48 fete, va 
se dică 17.98",n nelegiuițl. Pe când în 
întregu anulă trecută poporațiunea a 
scădută cu 2.548%, în prima jumătate 
a acestui ană s’a sporită cu 1-352%. 
S'au căsătorită în periodulă acesta 148 
păreclil. Au murită 268 bărbați, 263 
femei; cu totulă 531. Față cu popora
țiunea orașului, cașurile de morte ară 
face 34" „

La măcelării s’au tăiată: 21 tauri, 
231 boi. 2095 vaci, 17 biboll, 5638 vi
ței, 5566 oi și capre, 10,238 miei, 2755 
porci; cu totulă 26,561.

Tote aceste date se referescă la 
prima jumătate a anului.

Verfulu Lerescului (munții Făgărașului), 
în 1 (13) Iuliu 1888.

Marcarea liniei de frontieră intre Unga
ria și România pe cresta „Petrii CrauduU, 
■unii buchetî' de rose de Al pi și continuarea 

marcărei la Tămașiul.i mare.
(Urmare.)

Era la 4 ore după prândă și petra 
după liniștirea pldiei fumega în continuu 
de nori suflați de ună ventu aspru. Lu
crătorii spuneau că este imposibilă a 
trece punctulu 202, care este în depăr
tare de 1’chilometri în liniă aerică, 
eră ceilalți membri ai comisiunei nu mai 
sosiau. Pentru ca să nu stagneze lu
crarea s’au alestî vr’o câțiva tineri reser- 
viștl mai îndrăsueți d’ai noștri: 2 Do
robanți din România și ună mai espertă 
venătoră din ZerneștI, și după ce s’a lu
minată puțină, căpitanulu c. reg. Șandru 
și căpitanulu română Spiroiu au pornită 
împreună cu protonotarulu Turcu pe 
cresta pietrii cătră punctulu 202. Mer- 
gendă așa dicendă mai multă când pe 
brânci, când lăsațl pe spate între adencl 
abisuri de stâncă în dreptă și în stânga 
înaintau toți cu pași îngrijațl ici colo 

prin câte ună palcă de rose de alpl bine 
înflorite și printre numărdse plante încă 
neînflorite de steluțe seu, precum le nu- 
mescă prin unele locuri, „florea reginei“ 
(Edelweiss) ce crescă cu îmbelșugare pe 
prăpăstioșii colți ai Petrei, preste cari 
împrejurulă călătoriloră circulau fără nici 
o temere vr'o câțiva puternici vulturi 
pleșuvi. Din când în când aspra negură 
suflată cu putere de ventulă continuu 
șuerătoră întuneca orizontulă, și călă
torii nu puteau vedea decâtă mai numai 
înaintea loră, ce în cele mai multe lo
curi avea o influință forte binefăcătore, 
astupândă afundile prăpăsti și scutindă 
în mare parte de amețeli pe trecători, 
cari și de altfelă nu se cam uitară de
câtă numai la loculă pe care se aflau.

La ună locă, încunjurată de o grosă 
negură, nu mai sciau omenii unde se 
află, și deși strigândă într’una pe cei 
trimiși cu stelpulă nu primeau de nicăirl 
nici ună răspunsă, totuși acum după o 
înaintare de 1% oră nu mai era cliipă 
de a se întdree înapoi. Eră să lumina 
puțină câte puțină totă mai bine, pănă 
ce se putea vedea totă împrejurimea, 
întinsulă șesă ală Bârsei și o parte din 
țera Oltului. Astfelă călătorii înaintândă 
pe la 6 ore pe unîi pișcă înaltă, căpi- 
tanulă Spiroiu deodată strigă: stațl să 
cercămă terenulă cu instrumentele, tre- 
bue că acesta este punctulă 202. Căpi- 
tanulă Șandru și protonotarulă Turcu 
merseră însă și mai departe pănă ce au 
putută vede josă la polele Petrei scur
sura apeloră din pisculă Tămașului.

Astfelă s’a statorită punctulă de 
frontieră 202 pe cresta Petrei craiului 
în verfulu unui colță înaltă pe un terenă 
pe care, împrejurulă instrumentului așe- 
dată, d’abia puteau șede cei trei mem
bri ai comisiunei. Stelpulă însă nu s’a 
aședată în acelă locă neputendu-se nici
decum transporta acolo, ci luându-se josu 
instrumentală s’a ridicată o movilă de 
petră, pe verfulu căreia s a aședată o 
lespede mai măricică și s’a scrisă pe ea 
în preparată albă memorabilă Nr. 202; 
finindu-se astfelă acestă lucrare la 7 ore 
sera.

Josă în vale la pici orele petrei se 
vedea mulțimea lucrătoriloră, cari ne- 
clintițl priveau cu îngrijire la mișcările 
celoru de pe cresta Petrei, însă cei de 
susă și cei de josă deși se strigau unii 
pe alții în continuu nu se puteau audi 
și înțelege, căci erau forte departe unii 
de alții.

Dela 7 ore încependă înșirați pre 
stâncă unulă după altulă au eoborîtă că
lătorii pe la 9 ore sera prin plaiulă oei 
și de aci prin muntele Grindă în josă 
la punctulă Vlădușca, unde toți cei de 
josă îi așteptau în tăcere și cu 
drecare îngrijire, și vădendu-i ajunși a

colo în pace, cu toții i-au salutată fră- 
țesce de binevenire.

Intre privitorii de josă se afla și 
maiorulă Segârcianu, inginerulă Kovacs 
și primă-pretorele Belle, cari s’au suită 
numai pănă la săritorea de stâncă cătră 
piramidă și căpitanulă Ionescu, care dela 
piramidă s’a reîntorsă înapoi la vale.

Marți în 3 Iulie după ce cei 3 că
lători s’au recreată de marea și espli- 
cabila loră oboselă a trecută comisiunea 
la ZerneștI, unde pe lângă domnii nu
miți mai susă a sosită și domnulă co
mite supremă ală Făgărașului Mihailă de 
Horvath, domnulă prefectă ală Musce
lului din România Filiti, inginerulă a- 
cestui județă și subprefectulă plasei în
vecinate, întrunindu-i pe toți în ospitala 
sa casă tenărulă proprietară de acolo 
D-lă Dr. Iancu Mețianu și stimabila sa 
consortă d-na Elena Mețianu, în mâna 
căreia se vedea ună frumosă și rară bu- 
chetă de rose de Alpl ce a fostă culesă 
pănă la punctulă 202 pe verfulă „Petrei“ 
craiului“ și pe care i la oferită proto
notarulă Turcu amabilei domne în semnă 
de deosebită stimă. Ună altă buchetă 
totă de asemenea flori rari culese de 
pe cresta Petrei craiului căpitanulă Șan
dru l’a trimisă tinerei sale soții la 
Laibach.

Mercurl respectabila comisiune. a- 
fară de maiorulă Segărcianu, care a ple
cată la secțiunea a IlI-a la Buzău, a por
nită din ZerneștI cu lucrătorii de aici și 
mai mulțl dorobanți din România la Tă- 
mașulă mare spre a continua marcarea 
liniei de frontieră, unde ajungendă sera 
după ce căpitanulă Ionescu a îngrijită 
ca tinerimea să aibă la disposițiune în 
continuu ună lăutară și ună cobzară, 
tinerii din partea nostră și dorobanții 
români la lumina focuriloră bine nutrite 
cu lemne de bradă pline de rășină au 
jucată veseli diferite jocuri frumose, cari 
au atrasă viua plăcere și binemeritata 
aprețiare a privitoriloră.

Joi D-lă prefectă, subprefectă și in
ginerulă română s’au întorsă la Câm 
pulă Lungă, eră marcarea se continuă 
mai departe. Tinerimea lucră dina voi- 
nicesce eră sera veselă îșl petrece și 
desfateză pe privitori cu deosebite jocuri 
naționale și cu potrivite glume. Intre 
astfelă de împrejurări s'a înaintată cu 
marcarea pănă la Berivoesculă mare în 
munții Făgărașului, eră loculă de con
venire sera și corturile suntă la Verfulă 
Lerescului de unde vă scriu aceste șire 
și unde în 10 și în 11 1. c. comisiunea 
fu onorată cu visita domniloră din Zer- 
nescl: Dr. Iancu Mețianu, proprietarulă 
fabricei de hârtiă, Martin Kopo iyi și o- 
ficialulă acestuia Ionă Gogonea.

J.

Corespondența „Gazetei Transilvaniei"
Reteagă, 10 Iulie st. n.

Timpulă e forte grasă, ploi avemă 
pe aici destule și calde, printre ele 
timpă forte caldă; cucuruzele suntă forte 
frumose, asemenea tote semănăturile de 
primăveră. Sămănăturile de tomnă încă 
suntă frumose, numai de grindină de 
le-ară scuti bunulă Dumnedeu. Pome 
mai nu suntă în ăstă ană: strugurii încă 
i-a mâncată bruma cea de astă primă
veră, încâtă și cerculă, lemnulă celă de 
rodă, e uscată, arsă fiindă de gerulă și 
bruma primă-verei, după înfrunejire. Din 
causa aceea întrega vegetați une e întâr- 
diată, tote au tânjită după brumă și 
numai mai târdiu s’au apucată eră. Pre 
când în alțl ani, pe astă vreme, pe la 
tergulă Sân-Petrului, erau omenii sătui 
de fasole verde și crastavețl, ăstă timpă 
abia se vădă ici colea de gustare; er 
clăi de grâu nu avemă secerate acum, 
ca în alțl ani pe astă vreme; asemenea 
și fenă numai tare puțină au făcută, 
mai nimică; va să <i|ică în tote se vede 
o întârdiare dreptă resultată ală brumei 
de astă primăveră.

Amintii de tergă. Chiară acum se 
începe tergulă celă mare și vestită ală 
Reteagului, numită tergulă Sân-Petrului. 
Nu-să prospecte de tergă mare, că banii 
și-au luată de multă adio dela sărmanii 
locuitori ai acestei bogate țări; apoi unde 
nu’să bani, comerciu încă nu pote fi. 
că banulă este sufletulă lui.

In Reteagă e o tremă duplă : omenii 
suntă în tremă pentru comasare, er ga
licele pentru dilnicele visite ale lulpilortl. 
S’au înmulțită vulpile teribilă în jurulu 
Reteagului. Sub nisce lemnării de ale 
călii ferate au puiatu câteva. Puii uneia 
s’au prinsă, er a celorl’alte dimpreună 
cu părinții loru scutiți de grânele din 
jurulă comunei trecă neobservate prin 
gradinele omeniloră și se pună a dijmui 
galițele. In altă di, dela o casă, ducă 
câte 10—15 pui de găină, adesea cu 
găini și cocoși cu totu. Bietele muieri 
suntă îngrozite. Nu cuteză a lăsa galițele 
din curte, că cum scapă în grădină, cu 
deosebire dimineța, îndată se împuți- 
neză. Jupânesele de vulpi mari și miel 
umblă negeuate dina mare prin grădini, 
numai cât nu potă dice : De ce se nu ne 
luămă și noi partea cuvenită din galițe 
și adecă care noi voimă, acum în tini- 
pală comasărei, când și domnii îșl iau 
ce ei voră, din hotarulă comunei?! Con- 
juratu-s’au, precum se vede, tote jivinele 
mari și mici asupra Reteganiloră: și 
domnii și vulpile...

încă o noutate „îmbucurătore^ în 
deosebi pentru poporulă română din 
Reteagă, căci cele dise pănă aici suntă 
afaceri comune ale poporului din Re-
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V’ar displace se lăsațl ună mo- 

mentă de-o parte bulangismulă și parti
dele, pe d. Floquet și pe d. Ferrouillat, 
pentru a vă sui mai susă și a privi fi
guri mai mândre ?

Unu magistrată faimosă a disă: „Cău- 
tațl femeia1-. Așă voi s’o caută mai pre 
susă de corupțiunl și intrigi, în regiunile 
înalte ale politicei ș’ale istoriei contim
porane, pentru a arăta loculă străluci- 
toru ce ea ocupă, rolulu superioră ce 
jocă, opera gloriosă și fecundă ce înde- 
piinesce. Așu voi s’o arătă plutindă peste 
societatea nostră în decădere, ca o pro- 
tectore misteriosă și făcendu-ne, din slă
biciunea și grația sa, o putere șl-o ga- 
ranțiă pentru viitoră.

Aruncându'țl privirile în Europa, 
capulu celă mai înaltă, care’țl apare, 
este acela ală unei femei, care se află 
de cinci-deci de ani pe tronulu celă mai 
bogată din universă și ală cărei sceptru 
guvernă 300 milione de ființe ce se în
tindă pe cinci părți ale pământului. De 
ciucl-decl de ani, Victoria presideză cu 
atâta înțelepciune câtă și fericire desti
nele Engliterei, și în timpulă acestei 
lungi periode, însemnată prin atâtea re- 
voluțiunl în continentă, ea a sciutu să 
îșl apere țera de atâte încurcături și vi
jelii in cari au dispărută sub ochii sei 

dinastii și imperii. Nici sguduirea din 
1848, care sdruncinâ Viena și Berlinulă 
în acelașă timpă cu Parisulă, nici cutre- 
murulă de pămentă din 1870, nici răs- 
boiele și tratatele, cari au schimbată 
echilibrulă europenă, n’au slăbită seu 
turburată puterea sa; ea a trecută prin 
tote aceste evenimente îngrozitore filră 
a suferi nici cea mai mică ciocnire, și 
când se va duce să se unescă cu stră
moșii săi sub pietrele de marmoră din 
Westminster, ea se va pute făli c’a lă
sată unu imperiu mai vastă și mai în- 
floritoră, după ce asigură poporeloră 
sale o jumătate de sec-olă de pace, de 
avuțiă și de mărire.

Dela Elisabeta, ală cărei geniu a 
fundată puterea britanică a timpiloră 
moderni, nici o domnia n'a egalată pe 
a sa, și, superioră ilustrei sale predece- 
sore, ea va fi dată pe tronă esemplulă 
virtuțiloră domestice pentru cari fiica 
lui Enrică VIII protesa prea multă dis- 
prețu.

Nu trebue să se credă c'acesta e 
ună merită mică, în mijloculă averei 
șl-ală puterei. Națiunile suntă mai sim- 
țitbre decâtă se presupune față cu acestă 
prestigiu ală virtuței și onorei, și Spania 
actuală ne dă ună forte mare esemplu.

Aci e o femeia care în țera Isabelei- 
catolice preface monarchia distrusă de 
o altă femeiă; ea e o mamă care, prin 
demnitatea vieței sale, cum și prin pru
dența purtărei, dă vechei instituțiunl na

ționale popularitatea și puterea pe care 
scandalele o făcuse s’o perdă.

Cunoscețl pe ciue-va mai nobilă și 
mai duiosă decâtă acestă regină Cristina, 
înzăvonită din primă-vera vieței cu vălulă 
văduviei, și cu o severitate stoică, devo- 
tându-se greleloră datorii ale îndoitei 
sale sarcini de regentă și mamă ? Pentru 
ea nu mai e tinereță și nici amoră, nu
mai sunt surîsurl și nici serbătorl: totulă 
e gravă și întunecată în vieță, și în vîrsta 
tuturoră dulcețiloră, ea se închide în po- 
somorîtulă paiață ală Madridului seu ală 
Escurialului, pentru a se dedica cu totulă 
micului rege în care se resumă d’acum 
bucuriile și speranțele sale. Ea s’ascunde 
în dosulă legănului, nu’șl arată, decâtă 
frumosulă său capă bălană entusiasmului 
populară, și printre intrigile curței și 
luptele partiteloră, ea urmeză cu o ab- 
negațiune senină calea dreptă și patrio
tică ce șl-a însemnată de mai înainte.

Spania încântată se plecă cu respectă 
în fața acestei curate și brave figuri, care 
’i reamintesce pe cele mai frumose por
trete din timpii săi legendari; republi
canii chiar, prin organulă celui mai elo- 
cinte dintre ei, facă omagii acestei străine 
primită d’ocamdată cu neîncredere și de 
care Peninsula e mândră acum; în sfîr- 
șită, Europa privesce cu simpatia p’acestă 
tenără femeiă transfigurată prin sacri
ficiu, ale cărei mâni slabe și desarmate 
sunt pe cale d’a ridica monarchia lui 
Carol. V.

Nu e totă o femeiă asemene dona 
Maria, care reîntări odimoră la Lisbona 
tronulă Portugaliei sguduită de resbelulu 
civilă, și a cărei politică dibace împăca 
tote partidele descuragiândă pentru tot- 
d’a-una mighelismulă abătută ?

Mai aprope de noi, două împerătese. 
cu caracterulă diferită, der de aceeași 
mărime, Augusta și Victoria, au arătată 
superioritatea morală în luptă cu pute
rea materială și, cu tote c'au fostă învinse, 
au făcută ca admirațiunea lumei să trecă 
de partea învinseloră și a nefericirei.

Aducendă din căminulă luminoșii 
dela Waiinar gustulă lucrăriloră de spi- 
rită, Augusta ar fi fostă stăua unei curți 
intelectuale și literate; der, dec9 ea fii 
năbușită de brutalitatea celoră cari o 
încunjurau și relegată îu umbră de mi- 
litarismulă împăratului soldată, ea nu 
păstra mai puțină cultulă de ideală, iu- 
bindă pe Francia și literatura ei, vor- 
bindă și scriindă acestă limbă cu o rară 
corectitate, protegiând pe câtă putea mai 
bine pe răniții și prisonierii francesl in 
timpulă resbelului, și după pace, trecendă 
de mai multe ori granița sângerândă pen
tru a veni incognito pe ună pămentă 
scumpă inimei sale pentru ca să îmbră
țișeze pe amicele sale demne de sufle
tulă său celă mare.

Câtă despre Victoria, ală cărei chin 
indescriptibilă Europa l’a urmărită cu 
jale și care, ca femeiă, regină și mamă, 
pare a fi sfîrșită totă durerea omenescă, 
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teagă, cu Români cu Unguri, foști iobagi 
și nemeși micuți.

E vorba despre totala cassare a 
școlei române confesionale din Reteagă. 
Și se șoptesce deocamdată numai că 
școla română confesională din Reteagă 
nu are nici ună sensă, că în ea nu se 
ținti regulată prelegerile, că dascălulă 
nu ar fi cualificată conformă legei, scurtă: 
că nu este ca școla cea din piață. Der 
acestea se șopteșcă numai la ureche de 
ocamdată, ca să se prepare chiar acum 
când poporulă este preocupată cu causa 
comasărei, când este sătulă pănă după 
capă de dări directe și indirecte, când 
nu mai scie și nu mai are din ce face 
bani ca să plătescă: dare, aruncă comu
nală, aruncă pentru ingineră, advocată, 
școlă etc.

Pănă la 1876 erau în Reteagă 2 
școle publice, ambele cu caracteră con
fesională, una românescă gr. cat. și alta 
ungurescă reformată. Nu era întru ni- 
mică mai bună una decâtă alta, fiăcare 
cu câte ună învâțătoră. Der Ungurii din 
Reteagă în frunte cu repausatulă loră 
preotă Koblos (prea meritată pentru po
porulă său) și cu pretorulă de atunci 
Pecsi Intre, ajutorați de niscai tăndale 
de Români cărturari din Reteagă*)  în
ființară așa numita Allam ellemi nepiskola 
de pe spinarea întregei populațiuni. 
Fiindă acesta șcdlă pură ungurescă, de 
sine se'nțelege, că Ungurii reteganl îșl 
cassară școla confesională, er Românii 
reteganl îșl susținură și susțină școla 
loră coufesională, bine rău, cum potă 
reuși — cum diseiu — siliți suntă să 
contribue și la susținerea școlei de stată 
ungurescl. De voră merge trebile totă 
cum mergă — va fi amenințată esis- 
tența școlei române confesionale, ale 
acelei școle, care se înființa la 1852 sub 
bravulă și cultulă preotă Trifană Mure- 
șianu și care — pănă la 1876 era modelă 
de șcdlă românescă pe valea Someșului 
mare. Cine va fi trasă la răspundere 
înaintea tribunalului decă s’ar periclita 
acestă șcdlă, răspundă venerabilulă con- 
sistoră din Gherla și superiorii inmediațl 
ai școlei. Poporulă de bună semă nu va 
fi vinovată, că elă face totă, câtă i se 
cere, der dreptă-i dicala: pescele nu 
dela codă se'mpute!

*) Pe cari inse dreptatea Dumnedeâscă i-a 
bâtutu. — Coresp.

Veneratului Consistoriu și celorlalți 
superiori ai școlei române din Reteagă 
îmi permită a le adresa următorele în
trebări modeste : 1. Visitat’au regulată
școla română din Reteagă, ca se fiă în 
curentă cu starea ei? 2. Ingrijitu-s’au 
ca totdeauna să aibă învățătorii cum se 
cade, care să-și împlinescă misiunea co
rectă și să-și capete leafa regulată ? 3. 

Vădut’au ca elevii de șcdlă să frecuen- 
teze școla regulată și să aibă recuisitele 
necesare, er erna să nu degere acolo cu 
dascălă cu totă? 4. Ingrijitu-s’au ca 5° „ 
după darea directă a Româniloră să in- 
curgă în favorulă școlei loră confesionale, 
ca să potă ameliora salarulă învățăto
rului și astfeliu să-și potă susține îuvă- 
țătoră, care să trăescă numai pentru scolă 
și progresă? 5. Folosit’au pedepsele ne- 
gligențiloră în favorulă șcOlei loră? 6. 
Ingrijit'au ca cu ocasiunea comasărei 
să-și capete și școla română partea s’a 
de pămentă, ca și biserica, ca să-și pdtă 
acoperi necazurile din usufructulă lui?

Decă îmi permită aceste întrebări, 
rogă pe cei la cari se referescă a nu se 
supăra de loculă locului, căci eu așa 
credă că: poporulă de aceea’șl cresce, 
îșl susține inteligința, ca ea nu numai să 
trăescă din sudorea lui, ci să și grijescă 
de elă ca de ochii proprii, ca de acela, 
dela care și prin care îșl are subsistința, 
rangulă, valorea!

Cu câtă poporulă e mai avută și 
mai cultă, cu atâtă îșl pote mai bine 
susține inteligența și vai de dascălulă 
si de popa, cari sunt siliți a trăi într’ună 
sată cu omeni calici și ignoranți! Deci: 
deschidă-șl ochii totă natulă.

Ioană Popă Reteganulu.

Convocare.
Comitetulă Reuniuuei învățătoriloră 

gr. or. români din tractulă Lipovei este 
convocată la ședința ordinară pe diua de 
28 Iuliu a. c. st. n. la 9 ore a. m. în 
opidulă Lipova.

Blasiu Codreanu,
I. v. președinte alu reun.

Literatură.
„Transilvania", foia Associațiunei tran

silvane, redigiată de d-lă G. B ari țiu. 
Nr. 13 — 14 din 1—15 Iuliu, 1888 a apă
rută cu următorulă sumară : Discursulă 
domnului protopopii și profesoră Ionă 
Popescu, pronunțată în calitatea sa ca 
delegată ală comitetului la încheerea 
anului școlastică ală școlei superiore ci
vile de fete în 29 Iuniu n., 1888. — Ra
portă asupra resultatului esameneloră 
publice dela școla superioră de fete. — 
Procese verbale ale comitetului Asocia- 
țiunei transilvane pentru literatura ro
mână și cultura poporului română luate 
în ședința dela 15 și 23 Iuniu n. 1888. 
—■ Consemnarea cărțiloră rămase de con- 
silierulă aulică Iacobă Bologa pe sema 
bibliotecei Asociațiunei transilvane pen
tru literatura română și cultura popo
rului română. — Conspectulă cărțiloră 
pe sema bibliotecei Asociațiunei transil

vane pentru literatura română și cultura 
poporului română. Date statistice mai 
nouă din Viena. — Avisă paciențiloră 
români. — Școla superioră de fetițe din 
Sibiiu. (Colecte.)

Petrecere.
Inteligința română din Ciachi-Găr- 

bău (Tractulă Dergei) și giură va aran- 
gia în 12 Augustă st. n. o petrecere de 
veră între pădurile de lângă Ciachi-Găr- 
bău, eventuală în localulă școlei confe
sionale.

Venitulă e destinată în folosulă 
nou edificândei biserici gr. cat. din Cia- 
chi-Gărbău. Prețulă întrărei: de familiă 
1 fi. 50 cr. de personă 80 cr. începutul 
la 4 ore p. m.

Participătorii voră fi provăcjuțl și 
cu victuale reci din masa comună pe 
lângă prețuri moderate.

Ofertele și suprasolvirile marinimose 
se primescă cu mulțumită și se voră 
cuita pe cale diaristică.

DIVERSE.
Poporațiunea și școlele Vienei. Pănă 

în anulă 1848 poporațiunea Vienei se 
socotea la 500.000 suflete. In cei patru- 
decl de ani din urmă, eră mai alesă dela 
1860 încoce pănă în anulă trecută, acelă 
numără ajunge aprope îndoită, er soco- 
tindă și comunele rurali, pe care capi
tala prin întinderea sa necurmată le în
ghite succesive, numărulă locuitoriloră 
a ajunsă după publicațiunile oficiose din 
urmă ale poliției centrale la 1 milionă 
297.000 locuitori. Dela 1886 pănă la 31 
Dec. 1887 poporațiunea crescu cu 34 mii, 
se înțelege, nu atâtă prin nascerl, câtă 
mai vîrtosă prin strămutări din alte lo
curi și țări în capitală. Persone fără nici 
ună căpătâiu, care adecă nu au unde să’șl 
plece capulă, au fostă în anulă 1887— 
5758. In anulă 1848 erau în Viena 
30,500 de școlari, și capitala numărase 
la susținerea școleloră sale 53.625 fl. mon. 
conv. In anulă 1887 numărulă școlari- 
loră capitalei și suburbiiloră era 83 mii, 
eră întreținerea școleloră sale de tote 
categoriile a costată 4 milione 653.830 
fl. v. a. Diferință enormă, progresă mi- 
raculosă, pe care dintre capitalele Euro
pei numai celă dela Berlină îlă întrece.

Călindarulti secerișului. In Ianuarie 
să seceră în Australia, în Chili și în re
publica argentină; în Februarie și Mar
tie în Egiptulă de susă; în Aprilie în 
Mexico, Egipt, Turcia asiatică, Persia, 
Siria și Cuba; în Main în Africa de 
Nord, în Asia centrală, în China, Iapan 
și Texas; în Iunie în California, Spania, 
Portugalia, Italia, Grecia, Georgia, Can- 
sasă, Colorado și MisurI; în Iulie în Ro

mânia, Bulgaria, Ungaria, Austria, Franța 
și în Rusia de sudă ; în Augustă în An
glia, Belgia, Holanda, Germania, Dane
marca, Polonia ; în Septemvre în Șotlan- 
dia, în Helveția, în Șvedia și Norvegia; 
în Octomvre în Rusia nordică; în Nov. 
în Peru și Africa sudică și în Decemvre 
în Berina.

., Wiener Mode*.  Broșura a 13 (prima 
din cuartalulă ală III-lea) înfățișeză pe 
învălitore e scenă familiară, care carac- 
teriseză pe adevăratulă vieneză în urba
nitatea sa, o tenără damă într’ună cos
tumă atrăgătorii servesce bărbatului și 
fiicei sale dejunulă. Tendința pentru for
marea unui tablou de mode nu pote fi 
mai bine nimerită. Conținutulă acestei 
bro.șure este ca de obiceiu de o varietate 
și de ună gustă fină frapantă. Cu deo
sebire suntă de menționată diferitele cos- 
tume-sport, precum și pălăriile de copii 
admirabile. Suplementulă Budoir1'
conține scrieri bune da ale lui W. Iensen, 
B. de Suttner, W. Lauser, Emil Mariot 
ș. a. — „Wiener Mode" cu tote suple- 
mentele (desemne pentru croell ș. a. m.) 
costă 1 fl. 50 — 2 Mărci 50 — 3 frcl 35 
pentru trei luni și se pote prenumera la 
tote librăriile și oficiele poștale.

Cursulft pieței Bi așovii
din 14 Iulie st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 8.70 Vend. 8.74
Argintă românescă . „ 8.68 r 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 H 9.92
Lire turcescl . . . „ 11.20 r 11.24
Imperiali................... „ 10.20 n 10.24
Gal b ini................... „ 5.88 r« 5.91
Scris, fonc. „Albina" 6"/(, n 101.- >1 _ ._

RO/ n n r u /o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117.— 118.
Discontulu .... 6>/2-8".„ pe ană.

Cursuln la bursa de Viena
din 13 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................... 101.70
Renta de hârtii 5°/0..................... 89.45
Imprumutulu căiloră ferate ungare . 151.25
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 97.50
Amortisarea datoriei căiloru ferate de 

ostil ungare (2-a emisiune) . . —._
Amortisarea datoriei căiloril terate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare.................. 105.______
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.80
Bonuri rurale Banatu-Timișu . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane..........104.40
Bonuri croato-slavone.................. 104.______
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă...........................................100.60
Renta de liârtiă austriacă .... 80.80
Renta de argintii austriacă .... 82.40
Renta de aură austriacă....................... 112.30
LosurI din 1860 .................................. 1 to._
Acțiunile băncei austro-ungare . . . S75._
Acțiunile băncei de credită ungur. . 298.25
Acțiunile băncei de credită austr. . 307.60
Galbeni împărătesei ........................ 5.91
Napoleon-d’orI...................................... 9.90G
Mărci 100 împ. germane................... 61.25
Londra 10 Livres sterlinge .... 96.35
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.25 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului...........................................124.75

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

ea a făcută să admire, în acestă dramă 
sfășiitore din San-Remo și din Charlot- 
tenbourg, o înălțime de sufletu ș’o mă
rire morală pe cari rară o crea
tură omenescă pote să le ajungă. In- 
cunjurată de curse și de intrigi spăi- 
mântătore, noptea și diua veghiândă a- 
supra patului de morte unde disputa li
nei morțl grosnice, rivalităței pasionate 
a doctoriloră, pote asemenea și unei 
mari nerăbdărl, ultima suflare a unui 
condamnată; ambițiosă în modă legitim 
de ună tronă pe care se simțea în stare 
a străluci, și. vădendă cădendu-i de pe 
frunte corona așteptată de douădecl de 
ani, a doua-di chiar după ce putuse să 
șl-o pună, totdeuna demnă de ea însă-șl 
în mijloculă acestoră peripeții tragice, 
și superioră nenorocirei sale, nu reamin- 
tesce ea ore pe acele eroine ale fatali
tății antice pe cari nefericirea le urmăresce 
fără încetare și lesdrobesce fărăaleînvinge?

Nimenea nu pote spune ceea ce ar 
fi putută da acestă împărătesă, decă 
vreme ar fi avută s’arete ce pote; totuși 
ea a lăsată celă puțină impresiunea, că 
ar fi câștigată ună locă lângă cele mai 
mari suverane. Victoria are gloria d’a 
fi înfruntată și conținută pe a totă pu
ternic ulă caucelară înaintea căruia tre
mură Europa. Și nu numai că a avută 
euragiulă d’a lupta în contră-i, ci l’a și 
făcută să se dea înderetă. Singurulu 
adversară, ce a întâlnită în vieță acestă 
omă. a fostă o femeia.

Totă o femeiă, regina Louisa, a 
câștigată inima Belgiloră în favorea no- 
uei dinastii, șl-a cărei memoriă, venerată 
de un poporă întregă, protege încă tro- 
nulă descendențiloră săi.

Totă o femeiă. asemenea doamnă 
d’ună altă destină, e împărătesă Cliar- 
lotta, care a reînoită cavaleresca aven
tură a cuceritoriloră spanioli din seco- 
lulă alu șese-spre-<jecelea, tărendă pe 
ună archiduce din Austria ca să mergă 
cu ea să caute o coronă în Lumea nouă.

E totă o femeeă aceea, care pe stân- 
cele din Gaeta a luptată cea din urmă 
pentru independența miceloră State ita
liene și, desprețuindă bombele piemon- 
tese, trecu pe cală prin focă, cum as- 
tăijl, regină detronată, ea petrece liniș
tită și tăcută, prin parcurile și grădinele 
Parisului.

Totă o femeiă e care, în România, 
subjugă o națiune nouă și generdsă, fă- 
cendă din curtea sa ună cămină ferme
cătorii de litere și arte și practicândă 
c’o grațiă suverană acestă macsimă mă- 
reță din operile sale: „Principele nu 
trebue se-șl întrebuințeze decâtă două 
organe : ochii și urechile ; gura-i are sin
gura misiune să suriră."

E o femeiă, comitesa d’Eu, care în 
Brasilia portă deja cu virilitate corona 
puțină delăsată de tatălă seu și căreia 
Papa i-a trimesă Rosa de aură ca oma
giu de recunoscință pentru marele actă 
umanitară, căreia i-a dată numele.

E totă o femeiă d-na Beecher-Stowe 
care, cu romauțulu său de sensațiune 
„Unchiulă Tom", a începută revolu- 
țiunea socială din Lumea-Nouă și a pre
parată în sufletele duiose abolițiunea 
semnată d’atuncl de șefii republicei și de 
Imperii.

E totă o femeiă principesa Clemen
tina, care, în dilele nostre, în cari regii 
cadă, a făcută, în contra vijeliiloră și 
furtuneloră, ună rege nou, pe care cu 
timpulă păte îlă va impune lui Bismark, 
Țarului și Europei întregi. Ea i-a disă 
cu ibărbățiă: „Du-te de-țl jocă capulă 
pentru o coronă! — Și miculă locote
nentă din armata austriacă, pe care îlă 
credeau afemeiată pentru că crescea pa- 
serele și purta brățări, animându-se de 
suflarea mamei sale, s’a aruncată cu bra
vură în brațele aventurei și pănă acum 
face cinste rassei sale.

In Italia e totă o femeiă principesa 
Clotilda, supra numită „Sfânta", care 
scăpă demnitatea căminului napolneonian 
și păstreză ca ună deposită sfintă tradi- 
țiunea catolică a vechei case de Savoia.

La Viena e o femeiă Maria Te- 
resia, pe care o cinsti ieri Austria fă- 
cându-i o statuă alu cărui metală va in
vidia durata monumentului literară ce 
i-a înălțată unul din primi noștrii is
torici.

Și decă vomă căuta puțină prin is
toria nostră, ce vedemă ? In ajunulă lui 
89, o femeiă, fiica chiar a Măriei Te- 

resia, ală cărei sufletă eroică ar fi fostă 
capabilă d’a conjura pote revoluțiunea. 
Și mai târdiu, în mijloculă răscolei din 
1830, pe o altă fameiă, hotărîtă, care 
implora dela bătrânulă Carolă X abătută 
voia d’a alerga la Parisă cu fiulă său 
în brațe .și d’a se presenta astfel, împo
dobită cu acesta pavădă atingă tore, în 
fața rescolei triumfătore.

In sfîrșită, la începutulă secuiului, 
fu o femeiă, care ținu pieptă a-tot-pu- 
ternicului Nepoleonă. E totă o femeiă 
aceea, care răsună și domină romanțulă 
contimporană. E o femeiă care a ținută 
și păstreză sceptrulă picturei francese. 
E o femeiă aeeea, care a dominată scena 
tragică a epocei nostre.

N’așI putea să numără pe femeile 
cari scriu și gândescă într’ună modă 
măreță : ele suntă legionă și când cineva 
e amestecată în mișcarea intelectuală, se 
minuneză de cele ce ele aducă ca pă
trundere, lumină și putere.

Der e mai alesă femeia care preface 
cu răbdare la noi totă ceea ce strică 
orbesce bărbații; ea e care reconstitue 
căminulă, familia, credințele, moravurile, 
totă ceea ce face pe popore puternice. 
In momentul în care se ducă caracterele, 
în care virilitatea pălesce, mărturisesce 
energiă superioră și virtute escepțională.

Bărbații se scoboră, femeile se suie. 
(Figaro). Pli. de Grandlieu.
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COHCURSU.
La scolele reuniunei foștiloru grănițerl din reginientulă I ro

mână simtă de conferită pe calea concursului :
1. Postulă de încețătoră diriginte la scola din (Jugieru, comitatulă 

Huniedbrei, cu salariu anuală de 350 ti., apoi cuartiră în ediiiciulă 
celă nou ală scotei și lemne de focă.

2. Postulă de înretătoră secundară, eventuală învețătore la scola din 
1 istca inferioră, comitatulă Făgărașului, cu salariu anuală de 240 ti. 
v. a. precum și cuartiră și lemne de tocă.

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

Refiectanții la aceste posturi au s6-și subșternă suplicele in
struite cu diploma de cualificațiune din studiele pedagogice și din 
limba maghiară, eventuală și alte documente celă multă pănă în 
1> Augustă st. n. a. c. la

Comitetuln administrativii all fondului și scâlelorl foștiloru 
grănițerl din regimentull I români în Sihiiu.

570—1888. 94,3-2

CITAȚIOE.
Ioană Pojaru gr. cat. din Clușiu, a căruia ubicațiune nu se scie, 

prin acesta este citată a se presenta înaintea forului matrim. de I 
instanță ală tract, prot. gr. cat. ală Clușiului în termină de 1 ană 
-1 una cji. Altmintrelea procesulă intentată în contra lui de cătră 
soția sa se va pertracta în sensulă legiloră matrimoniale și fără 
densulă.

Dela forulă matrimonială de I instanță ală tract, protop. gr. 
cat. ală Clușiului.

Clușiu, în 7 Iuliu 1888. Gavriil Popi,
protopopii.

Publicațiune!
—------- 81,8-4

Se dă în arendăMOȘIA „METELEU“
din Județulu Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 pănă la 23 Aprile 1898 prin licitațiune, care se va ține 
în 24 Iuliu 1888 stilă vechia, deodată și la Brașovă în Casa 
Comitetului parochialu ală Bisericei române ort. res. dela St. Ni- 
colae și la Buzeu în România în „.Hotelulă Moldavia. “

Condițiunile de arendare se află: în Brașovă la Epitropia Bi
sericei „St. Nicolae“, în Buzeu la Domnii: Frații Stoicescu, Ioane 
Jarnea comercianți și Vasile H. Stinghe amploiată; în Bucuresci 
la Domnii C. Steriu și C. Pascu Case de schimbă; în Ploeștî la 
Domnii Frații Stănescu comercianți; în Mizil la Domnii Vasilie et 
St. Pittis comercianți; în Brăila la Domnulă Const. Molundacă 
comerciantă. —

Brasovu, 18 Maiu 1888 st. v.
Comitetulu Parochialu

alu Bisericei române ort. res. dela St. Nicolae
în Brațovu.

Sosirea sl plecarea trenurlloru si poslelore io Brașovn.
I. Plecarea trenuriloru:

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

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

Rugămii pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 binevoiască a scrie pe cuponulii manda
tului poștalii și minierii de pe fășia sub care au primitu diarulu nostru până acuma.

Administratiunea „Gazetei Transilvaniei".
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TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
■»

PIAȚA MARE Nr. 22,

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

primesce și efectueză totu 1‘clulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și "broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintii 
și colori, tabele, etichete de totli feliulu și esecutat eleganții.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco- 
înandațiuui, cerculare ș. a.

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

II
J’S

r

Dispunendii de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulii nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în moduli! celîi mai 
esactiî și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biurouhi tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiuhî I, cătră stradă. Comandele din afară rugămii a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


