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T,)iarulu de frunte alu oposi- 

tiei moderate maghiare se ocupă 
din când în când și de miseriile 
administrației unguresc!.

Critica, ce o face aceste cjiarfl 
în moda necruțătorii și cu multă 
Irancheță stăriloru de ac|i, este 
prețiosă pentru istoria contim
porană.

Decă foile naționalitățiloru arh 
vorbi astfelu li s’ar imputa tără 
îndoielă, că ațîță în contra statu
lui și a organelorO sale și s’ar 
chiăma în ajutoru procurorii.

Der unei foi oposițiunale ma
ghiare i suntu multe permise, chiar 
și asemeni critic! aspre, tară ca 
acesta se se considere ca unu peri- 
culfl pentru stata.

Sub titlulu „Hienele administrației 
publice*  publică amintitulu cjiarti 
aia oposițiunei moderate maghiare 
„Pești Naplo*  (Nr. 197 din 17 
Iulie) una articula de fonda forte 
caracteristica, din care estragemu 
următorele:

„In comitatulă Timișului storcii, de- 
fraudeză, fură pe bietulă poporă la li
citația, îlă maltrateză și-la bată— și nu 
estț nici o dreptate! Der wide este 
dreptate. in acesta țeră, care se numesce 
Ungaria? Cetățenii comitatului Timișă 
potă să se mângăe socios habuisse ma- 
lorum. NotarulU sătescQ dela Utvin este 
modelulă tuturora notariloră de sate și 
fisolgăbirăulă din Timișă, care-lu prote- 
giază și-i ascunde păcatele, este mode
lulă solgăbirăiloră. Tipidă e acelaști, cum 
l’a desemnată înainte cu 40 de ani Io- 
sifă Edtvos în romanulti său „Notarulă 
satului11, numai câtă acesta soiu de 
omeni au devenita de atunci mai isteți, 
mai rafinați. Descrierea pote rămâne, ea 
se potrivesce pentru comitatula de acuma, 
numai timpula s’a schimbata. Der abu- 
sulă e cu atâta mai bătătoră la ochi.

Adevărata că și comitatula Timi
șului e de multa faimosa ca comitate 
de corteșirl, precum e de pildă comita
tula Hont și altele. Intr’unulfi este lău
data fișpanula, că numai ela este „orna 
de trebătt; în altuia este „numai vice- 
spanulă orna de trebă“; în ala treilea 
comitate este protonotarulâ unh esce- 
lente brave omă, acesta le face tote 
bune, ceilalți nu plătescfi multe.

In ale 4-lea comitate este solgăbi- 
râulh cercului de suse singurule func
ționara corecta, cu minte și diligenta; 
în ala 5-lea suntd „toți notarii belitorl 
și omeni falși, afară de unuia, acesta e 
ună „orna cum se cade11.— Așa vorbesed 
pretutindeni omenii dela țeră, între ei, 
despre funcționarii lord.

Ei vorbescă din esperiență. Escep- 
ționala se află ici colo câte und zelosă, 
drepte, cunoscătoră, umand și oneste 
solgăbirău și se află unh asemenea și 
între notarii sătescl, despre acesta vor
besed omenii; der vorbesed și despre 
eelalalta, care dă dreptate aceluia, care 
plătesce și care îșl întemeiază vada sa 
temută pe abusurl.

In asemeni cercuri solgăbirăulu cu 
notaruld suntd ascunși sub o->plapomă, 
jocă cărți împreună, beu și risipesed banii 
în înțelegere comună, ei se controleză 
reciproca, ca nici unuia să nu aibă di
ficultate, și între capulă și mâna admi
nistrației domnesce în servițiulh binelui 

publică cea mai fruindsă armoniă a ad
ministrației. Der decă și nu defraudeză 
nici unulh, nici celalaltd — căci doră nu 
pote fi fiecare una defraudantd — decă 
nici nu stored poporuld pentru că nu 
fiecare este und jăfuitord; decă nici nu 
cerd ca administrația publică se se co- 
rupă de cătră privați, îndată ce se regu- 
leză afaceri ale singuraticilord; decă și 
nu pretindd dela fiecare afacere pentru 
ei o parte, care este legată de tractarea 
seu resolvirea diu partea autorității, a- 
menințândd la din contră cu împedecarea 
ei: atâta celd puțind este pretutindeni 
obiclnuitd, ca disordinea și lipsa împli- 
nirei datoriei să șl-o ierte reciprocd eu 
iubire creștinescă, să o sutere, ascundă, 
și decă vre-o foiă oposițională face 
descoperiri, să aducă înainte în con
tra unei asemeni calumnii „ondrea co
mitatului11 și să dovedescă cu totă clica 
dela putere, că cestionatuld casă nu-i a- 
devăratd și că ei nu sciu nimied de a- 
ceea.

Mai bine merge lucruld cu „cerce
tarea oficială11, căci atunci de sigurd că 
ese strălucită la lumină nevinovăția a- 
cusațilord. Se ascultă martori și se iau 
procese verbale, cari le negă tote cu ho
tărârea literilord negre, cari nici odată 
nu se înroșesed. Acestea potd fi apoi 
publicate și cetite în adunarea comita
tului, unde apoi ori ce omd cu minte 
tace, ori rămâne acasă și numai cei mai 
iscusiți suntd de față și le iau tote la 
cunoscință cu aplause. Actele potd merge 
apoi fără genă la ministeriuld de interne 
și adecă la departamentala pentru afa
cerile comunale, unde apoi se judecă din 
acte și: non est. in mundo quod non est in 
actis; der decă tocmai trebue să fiă, func- 
ționarula n’are să se temă nici de unuia 
din acusatorii săi, decă actele merga cu 
comitiva unui raporta aid fișpanului, și 
decă causa este importantă merge și 
fișpanula însuși cu una biletd de liberd 
percursd la Pesta spre a informa, pe 
lângă speciala și în totdeuna infalibila 
provocare la ultimele alegeri.

Celfi ce a trăitd în provinciă scie că 
așa este ; noi ama legata numai floricelele 
administrației politice ungurescl într’una 
mied buchetd. Cu asemeni buchete ser- 
vesce și administrația justiției și a finan- 
celorh, der totuși administrația comita- 
telord și comunelord oferă celd mai bo
gata câmpb.

Suntema convinși și de aceea, că 
isprăvile notarului din Utvin și ale sol- 
găbirăului său, ca nisce isprăvi normale, 
cari nu contradicd nicl-decum dreptului 
consvetudinaru , nu vord aduce în con- 
fusiune pe nobiluld comitatd aid Timi
șului și că căpeteniile acestui comitatd 
ne vord răspunde : minima non curat prae- 
toră. Trebue să fiă und mare lucru, care 
să producă sensațiune în comitatuld Ti
mișului. Cei de acolo crede, că trebue s& 
tracteze cu țăranulu șvabă, sărbescu, valahă, 
bulgară așa cum simtă obicînuițl și credă 
că nu e iertată a compromite vada statului 
ungară prin aceea, ca solgăbirăulă și nota
rulă de cercă să nu aibă dreptate. Acesta 
trebue să aibă totdeuna dreptate, pen- 
tru-că casa comitatului numai așa pote 
fi în adevărd puterea esecutivă și con- 
ducătoruld esecuțiunei.

După-ce mai vorbesce de pro
misa reformă administrativă, și de 
necesitatea de a se face câtfl mai 
curendu acestă reformă, pe care 
guvemulu lui Tisza o totă amână, 

„Pești Naplo“ încheiă cu următo
rele cuvinte:

„Administrația de statd modernă nu 
cutezămd a aștepta dela acestd guvernd, 
nu cutezămd a o pretinde dela eld, pen- 
tru-că nu a promis’o, der pentru acesta 
va veni timpuld, căci va fi odată în Un
garia încă und guvernd, care va începe 
reforma prin aceea, că va mătura admi
nistrația de adl, căci acesta este cela de 
întâi lucru ce trebue să-ld facă bunuld 
economd: ela trebue să ia în mână mă
tura și biciulh. “

Cea mai însemnată dintre măr
turisirile de mai susă ale lui „Pești 
Naplo11 este fără îndoială aceea, 
ce privesce modalii cum tracteză 
organele administrative cu țăranii 
valahi, șerbi, nemți ș. a.

Fiă solgăbireulu și notarulu un
gurii câtu de păcătoșii și vițiosu 
elu trebue se aibă totdeuna drep
tate față cu țeranulu nemaghiaru, 
câci la din contră se compromite 
veeja statului ungarii.

Nimicii nu pote se caracteri- 
seze mai bine miseria stăriloru 
administrative din Țera ungurescă 
și din Ardealu, ca constatarea a- 
cesta ce-o face „Pești Naplo11.

Ea ne esplică de ce șovinis- 
mulQ a pututu se ia dimensiuni 
atâtO de amenințătore și între func
ționar! ; ne esplică nenumăratele 
abusurl și călcări de lege făcute 
în detrimentulu țăranului, cari tote 
rămânu nepedepsite „ca să nu se 
compromiță vecța statului11 ; ne es
plică îu fine de ce nu le mai a- 
jută biețiloru ămeni nimicu, decă 
întreprindă pași pentru apărarea 
loru la autoritățile mai înalte. 
Plângerile, recursurile și apelațiu- 
nile loru rămânu de ordinalii fără 
de nici unu efectu pentru că sol
găbireulu, notarulu, etc. „trebue să 
aibă dreptate11 ca se nu sufere 
statulQ scădere!

întâlnirea împerațiloru.

Impăratulă germanfi, care după pro
grama primitivă, avea să plece Dumi
necă sera din capitala Rusiei, șl-a amâ
nata plecarea sa cu două dile, pănă 
Marți după amedă.

Duminecă sera a fostb, după prân- 
dulă de gală, mare iluminațiune a par
cului din Peterhof. Era uuă spectaculd 
feericb. După orele 10 a fosta în por- 
tuld dela Kronstadt una grandiosa focă 
de artificii. Mulțimea colosală de omeni 
ce privea acesta spectacola a aplaudata 
când s’au vădută strălucindă inițialele 
împăratului Wilhelm.

La prândulO de gală au fosta invi
tate 12 persone din suita împăratului 
germanâ, 17 din sînula escadrei ger
mane, comandantulh corvetei americane, 
7 inși dela ambasada germană, toți mi
niștrii și totl diplomații străini. Contele 
Herbert Bismark ședea la masa împă- 
rătescă, la care se aflau 60 persone, și 
servițiula era de aură, pe când la cele
lalte mese s’au servita în vase de ar
ginta. Membrii familiei imperiale ru- 
sescl au apărută toți în uniformă prusiană, 
er împăratulă și prinții germani în uni
formă rusescă. Impărătesa rusescă purta 
o haină albă cu pantlica ordinului Ca- 
tarinei. Monarchii au ridicata toaste u- 

nulb pentru altuld și musica la toastulh 
Țarului a intonata imnulă națională pru- 
sescă, er la toastula împăratului Wil
helm imnuld rusescă.

Impăratulă germană a data ordină 
să i se aducă la Berlină busta (modelă 
de ipsos) de Hoflmeister, printr’und cu
rieră deosebita. Probabilă că acestă bustă 
a vrută să o presenteze Țarului.

Pressa și întâlnirea împerațiloru.

Despre resultatulv politică ală călă
toriei împăratului germană nu se scie 
încă nimică positive. „Național Ztg.“ 
dice, că ceea ce se vorbesce despre elă 
în cercurile bine informate e satisfăcă- 
toră, der se mărginesce deocamdată totă 
numai la generalități.

„Kreuzzeitung*  consacră ună articula 
forte remarcabilă întrevederei dela Pe- 
tersburgă. Numitulă diară esprimă spe
ranța, că principele de Coburg va abdica 
în curendă făcendă locă unui principe 
danesă. Bulgaria va înceta d’a mai ne
liniști Europa, cu atâta mai multa, că 
Țarulă a condamnata elă însuși politica 
guvernului seu urmată în Bulgaria pănă 
acum. Pacea va fi asigurată pentru mulțl 
ani. Nici o crisă orientală nu va mai 
veni să o turbure, chiar și în casulă când 
Rusia ar ave mâna liberă în Asia cen
trală.

„Standard11 din Londra scrie, că n'ar 
fi lucru prudenta ca lumea să-și facă 
prea mari speranțe de pace. Principele 
Bismark e forte îngrijată. Francia ră
mâne dușmanula de morte declarata ala 
Germaniei; Rusia rămâne dușmanula ei 
de morte ascunsă. O alianță franco-ru- 
sescă e numai o cestiune a timpului; 
o alianță a Germaniei cu Rusia ar face 
ca cea dintâiu să-și perdă pe ceilalți 
aliațl, de aceea situația e complicată.

Dintre diarele englese, oficiosulă 
„Standard*  face următorea aprețiare asu
pra întâlnirei împăratului germană cu celă 
rusescă:

Suntă omeni politici, cari vădh în 
acestă evenimenta semnulă unei schim
bări radicale în politica pe care a ur- 
mat’o în cești doi ani din urmă Austria, 
Germania, Italia și Englitera, și cari îm- 
părtășescă opiniunea, că vechea alianță 
a celoră trei împărați se va reîntemeia 
din nou în paguba Bulgariei și în profi- 
tulă Rusiei. Noi amă spusă în mai multe 
rânduri, că este improbabilă ca acestă 
întâlnire să aibă asemenea urmări. Pu
blicată pote fi sigură, că visita împăra
tului germană la Petersburgă este seu 
ună actă de curtenire, seu o decepțiune 
penibilă și periculosă a lui Alecsandru 
HI și a consilieriloră acestuia. Ori în
tră, ori nu cestiunea bulgară într’o nouă 
fașă, se pdte spune cu totă siguranța, că 
Rusia nu va dobândi nicl-odată o infln- 
ință dominantă în principata fără ună 
nou resbeltt.

Piarula parisiană „Autorite", vor- 
binda despre întrevederea din Peters
burg, a disO că principele Bismark a 
voită să câștige pe Țară pentru o to
tală seu parțială desarmare a puteriloră, 
mai alesă a Franciei, apoi a avută de 
gândă să fiă provocată Francia a re
nunța la Alsația-Lotaringia, a disolva 
liga patriotică ș. a. „Nordd. allg. Ztg.“ 
răspundendă numitei foi francese declară 
faimele aduse de ea de nisce copilărescl 
și proste elucubrațiunl.

piarele rusescl într’aceea continuă 
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a privi întrevederea ca unii evenementă 
de mare importanță pentru raporturile 
ruso-germane. „Moskovskija Viedomostiu 
și „Sviet“ susținu, că urmările întreve- 
derei se voră manifesta acum prin aceea, 
că Germania ta promova interesele legale 
ale Rusiei fără considerare la Austria. 
Aceleași diare pretindă că pentru prin
cipele Bismark întrevederea va ave ur
mări forte neplăcute. „Novostiu conchide 
din tote aceste că la concentrarea de 
trupe austriace la granițele rusescl tre- 
bue să se răspundă cu asemeni măsuri 
din partea Rusiei. In cercurile condu- 
cătore rusescl se manifestă o mare sa- 
tisfacțiune din causă că „s'a creată ună 
tăremă sănătosă pentru o înțelegere strînsă 
între Germania și Rusia. “

„Le Nord, “ într’ună articulă, atacă 
cu vioiciune politica d-lui Crispi a cărui 
situațiune o consideră ca rău sdruncinată. 
Riarulă face să se observe, că chiar ad- 
mițendă că singurulă resultată ală între- 
vederei dela Petersburg^ a fi prelungirea 
„statului quo“ în Orienta, acesta ar fi 
ună eșecă indirectă pentru politica Ita
liei, care împreună cu Englitera jocă ro- 
lulă celă mai ostilă în potriva Rusiei. 
D. Crispi n’a isbutită decâtă să compro
mită pe Italia față de Rusia, care are 
dreptulă de a fi nemulțumită de ames- 
teculă Italiei într'o afacere, în care nici 
ună interesă italiană nu este angagiată.

SCIRILE DLLEI.
Curtea cu jurați din Sabarea (Stein- 

amanger) a condamnată pe coredactorulă 
diarului „Veszpremi Fiiggetlen Hirlap", 
Takâcs Silvestru, la 4 luni arestă și 100 
fl. amendă (eventuală 10 dile arestă) 
fiindă declarată de toți membrii juriului 
ca vinovată pentru calumniă îndreptată 
asupra președintelui oficiului orfanală 
ală comitatului Vașă, Bardossy Istvan. 
De însemnată e, că acusatulă nu s’a pre- 
sentatu la pertractare, ci în presera dilei 
de pertractare a cerută printr’o telegramă 
amânarea pertractării, sub cuvântă că 
de mai multă timpă e bolnavă. Din 
causa absentării lui pedepsa închisorei 
nu se va pute aplica asupra condamna
tului, ci procesulă va trebui să se per- 
tracteze încă odată înaintea curții cu 
jurați. — La totă casulă sentința acesta 
e forte curiosă.

* *
Ministrulă ung. de comunicațiune a 

ordonată, ca îneependă dela 1 Augustă, 
în locurile unde suntă oficii poștale, e- 
pistolele, cărțile de corespondență, mos
trele de mărfuri și diarele să se înma- 
nueze fără nici o tacsă.

** * *

Cântece poporale.
(Culese de luliu Moldovanu.) 

(Fine.)

Ce ești mândră supărată, 
Doră ’ți umblu desă la casă? 
— Ba, ba, ba bădiță ba 
Ci mă temă că mi-i lăsa... 
Bădiță de mi-i lăsa 
Eu tare te-oiu blăstăma : 
Dumnezeu sântulă te bată 
In trei rânduri dup’olaltă, 
Când ’i merge cătră casă 
Lupii ’nainte să ’ți iesă, 
Mâna stângă să ți-o sugă 
Mâna dreptă să țl-o frângă ; 
Să ’ți duci calulă ca mutu, 
Să grăescl ca pămentu.

* 
însura-m’așă însura 
Nu sciu de unde-așă lua, 
Așă lua de-aicl din sată, 
Mă facă rău și blăstămată, 
Ml-așă lua din alte sate, 
Cheltuele și-i departe.... 
Ba eu nu mă mai însoră 
Mai bine-i a fi fecioră.

*
De ml-ar fi drăguța dragă, 
Nu ml-ar fi cămașa negră, 
Der drăguța mi-i urîtă, 
Cămașa mi-i mohorîtă.

*

Comitatulă Mureșă-Turda, deși cu
prinde ună teritoriu de 4000 chilometri, 
nu are decâtă 2 băi, despre cari s’ar 
pute dice încâtva, că suntă cercetate de 
publică: una este cea dela Sovata în Să- 
cuime și a doua cea dela Jabenița. A- 
mendouă luptă cu mare miseriă și abia 
se potă susține din causa lipsei de bs- 
pețl. Se mai află pe lângă acestea încă 
o baiă, anume termele dela Toplița ro
mână. Deși acestă baiă e într’o stare 
forte primitivă, totuși e mirare că e a- 
atâtă de părăsită după-ce e unica baiă 
în Ardelă de natura acesta, a căreia căl
dură ierna și vera e de 19° R.

* * *
Pressa europenă, și în specială cea 

francesă, discută forte multă cestiunea 
desarmărei generale pe care principele 
de Bismark ar propune-o prin mijlocirea 
Țarului Rusiei și Republicei francese.

* 
* *

„Democrația11 află, că tînărulă Gr. 
(J. Focșa din Bacău (România) a isbu
tită să născocescă ună cadrănă solară de 
busunară, care, espusă la lumina sore- 
lui, în orl-ce parte și în orl-ce timpă, 
arată forte precisă orele, jumătățile și 
cuarturile. Acestă ingeniosă născocire 
va folosi lucrătoriloră și omeniloră să
raci, cari nu snntă în puteri d’așl cum
păra ună ceasornică.

« * *
In Huedină (Banffy-Hunyadi e de 

ocupată postulă de magistru poștală 
pentru oficiulă postală-telegrafică pe 
lângă ună contractă de serviciu și 
depunerea unei cauțiuni de 600 florini 
în bani gata. Emolumentele suntă: 
1070 fl. salară anuală, 145 fi. pentru 
materială de scrisă, 92 fl. pentru imanu- 
are, 40 fl. paușală pentru reparatura ca- 
răloră precum și ună paușală de espe- 
dițiunl, ce se va statori mai târdiu, pen
tru care magistrală poștală e îndatorată 
a îngriji de o cariolă cu 2 cai, ce va 
comunica de patru ori pe di din Hue
dină eu gara de acolo, care se află în 
depărtare de ună chilometru. Compe- 
tenții au de a arăta în suplicele loră cu 
ce paușală suntă aplecați a îngriji de 
cariola poștală și totdeodată a notifica, 
că ce felă de urcare seu scădere a pau- 
șalului pretindă pentru o escursiune, 
decă escursiunile cariolei poștale se vor 
înmulți seu împuțina. La postulă acesta 
potă competa aceia, cari au trecută 
versta legală de 20 de ani pentru băr
bați și 18 pentru femei —, au dusă o 
vieță nepătată și posedă cunoscințele 
necesare, au absolvată cu bună succesă 
celă puțină o scolă civilă seu ună ins- 
titută de rangulă acesta. Preferiți voră 
fi acei competențl, cari posedă avere 
seu potă oferi erarului siguranță relativă 

mai mare decâtă cauțiunea recerată, 
prin esoperarea intitulațiunei dreptului 
de pemnă (zălogire) pe propriele loră 
spese. Dovadă despre cauțiunea prin 
întabularea dreptului de pemnă, prin 
hârtii de valore pupilare seu prin de
punerea de bani este de a se face prin 
ună estrasă funduară legalisată seu prin 
alte documente autentice.

Petițiile scrise de mâna propriă și 
provăcjute cu timbra suntă a se așterne 
în termină de 3 săptămâni îneependă 
cu 18 Iulie a. c. — la Direcția poștelor 
și telegrafeloră din Sibiiu.

** *
In Cuciulata s’a ivită o bolă de gâtă 

între vaci și porci încă dela 9 Iulie a. 
c.; din 6 vite bolnave 5 au perită, er 
dintre 24 porci 22. * * *

„Novosti“ dice, că Austria a ațîțată 
pe Bulgaria să pună mâna pe linia Va- 
carel-Belova pentru a întări influința 
sa în Balcani și a pregăti o basă even
tuală pentru concentrarea trupeloră sale.

** *
In raportele confidențiale pe caii 

principele de Bismarck le tăcuse pentru 
împăratulă Friderică III, cu privire la 
puterea militară a stateloră europene în 
vederea alianțeloră Germaniei, diarele 
spună că și România îșl are loculă ho- 
tărîtă, cu deosebire amănunte de posi- 
țiunea ei geografică. Se dice că aceste 
raporte suntă acum în Englitera și că 
visita ce cornițele Herbert de Bismark 
va face în curendă la Londra are dreptă 
causă cestiunea acestoră însemnate ra
porturi confidențiale.** *

Cetimă în „Epoca11 : Printre proiec
tele de lege ce se pregătescă de gu
vernă pentru viitorele camere, se află și 
acela privitoră la organisarea unui servi
ciu completă de telefonia, care va lega 
diferitele orașe principale.** *

Cu trenulă de Duminecă și Marți 
au mai plecată din Iași la America 50 
de Evrei. „Națiunea11 scrie, că ună altă 
mare numără e gata asemenea de ple
care. ** *

Semănăturile din Dobrogea suntă, după 
cum spună călătorii din acele părți, cât 
se pote de bune. Se simte mare nevoe 
de brațe în unele părți. Hectarulă de 
secere și de cosă se plătesce cu 50 lei.

** *
Din Karlsbad se scrie, că la acele 

băi este forte multă lume. Timpulă însă 
nu este frumosă. Locuințe puține și 
forte scumpe. Numărulă visitatoriloră, 
dela 15 Maiu pănă atjl, se urcă la 
15,430.

** *

In cursulă celoră 6 luni de întâiu 
ale anului 1888 comerciulu esterioru ală 
Fraudei a dată următorele resultate : Im- 
portațiunl 1,996.750,000 de franci; ex- 
portațiunl 2,516.101,000 franci. Aceste 
cifre presentă față cu cifrele periddei 
corăspundătore din 1887 o sporire de 
852,000 de franci pentru importațiunl și 
o scădere de 28,063.000 franci pentru 
exportațiunl.

Maghiarisarea Slovaciloru.
Scimă că nu de multă au fostă duși 

la Aradu și împrejurimea acestui orașă 
ună transportă mare de copii slovaci 
numiți „orfani11 din comitatulă Trencină, 
și că acești copii au fostă împărțițl pe 
la familiele maghiare de acolo.

Intr’unulă din numerii trecuțl amă ară
tată, că Slovacii s’au hotărîtă a pro
testa în contra procederei autoritățiloră 
ungurescl, cari au luată pe mulțl copii 
fără ca să se învoescă mamele seu cres
cătorii loră.

AstădI vomă reproduce împărtășirea 
ce ’i se face foiei stângei estreme „Egye- 
tertes“ (Nr. 149 dela 14 Iulie) asupra 
sorții aceloră copii orfani slovaci trans
portați în țera de josă maghiară. Se 
scriu adecă numitei foi următorele:

„Se pare că între orfanii slovaci din 
Aradă au ajunsă și de aceia, cari n’au 
lipsă de a fi întreținuți de străini. Doi 
copii au spusă adecă înaintea oficiului 
orfanală, că ei au. părinți cu stare, cari 
nici decum n’au vrută să-i dea de acasă. 
Pe unulă dintre aceștia mama îlă as
cunsese sub o covată mare, der judele 
și preotulă l’au găsită și l’au dusă cu 
puterea, smulgendu-lă din brațele mamei, 
care plângea amară. Oficiulă orfanală 
ală orașului Aradă s’a vădută în urma 
acesta silită de a cere în ședința sa dela 
13 Iulie deslușiri dela autoritatea comita- 
tensă din Trencină.

Decă se va dovedi, că copiii memo
rați au vorbită adevărulă, atunci ei voru 
fi trămișl acasă și voră fi aduși de aceia, 
cari voră fi adevărațl orfani. In ce pri- 
vesce pe ceilalți băieți slovaci nu mai 
e nici o dificultate, pentru că o parte 
din ei au luat’o la sănătosa, așa că noii 
loră crescători unguri nu le mai dau de 
urmă“.

întâmplări diferite.
Unu pețitoru ală reginei Natalia.

Din Wiesbaden se scrie cu data de 10 
Iulie: AstădI cu trenulă de seră sosi aici 
ună Englesă îmbrăcată în fracă negru, 
cu cravată albă, care ’șl luâ drumulă spre 
„Villa Clementine11. Sosindă acolo elă 
trecu în mai multe odăi, er când ajunse 
în anticamera reginei, șambelanulă de

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS.“ Decâtă după omă avută
Și să trăescă cu urîtă 
Mai bine după săracă
Numai să trăescă cu dragă.

*
Mers’a vestea măi bădiță 
Că înșeli pe copilițe,
Tragi din genă, beai la vină 
Și înșeli inimi din sînă.

*
Câte hâde și sgurose
Totă pe mine 'să măniose, 
Pân’ ce portă haine frumose;
Lucre și ele și ’șl facă 
Nu dormă ndptea întregă
Și diua câte-o dărabă.

*
Ce-am tocmită eu cu lelea 
Nu strică nici varmedea*),
Că nici varmedea nu-i prostă 
Să strice dragostea nostră.

*

Dragă ml-a fostă lelea mie 
Pân’ce-a fostă de omenie,
Dela omenie 'ncoce 
Deie-o dracu cui 'i place.

*
Câți voinici în lumea mare 
Toți au viclenă purtare, 
De s’ar jura câtă de tare 
Crecjămentă nici unulă n’are.

*

De-așă mânca totă mălaiu dulce

♦) Autoritatea comitatensi.

După moșnegă nu m'oiu duce, 
Că moșnegulă când se scolă 
Pe obrază abia se spală, 
Ese-afară, pocă de scară, 
Ese ’n tindă, pocă de grindă.

*
De-i fi lele cum te ții 
N’ai pune câlții'n budii, 
Ci din câlțl ai face pânză 
In budii ai bate brânză.

*
Mă duseiu la mândra mea 
O aflaiu cu rochiă rea, 
Cea mai bună o cârpea, 
Cea ruptă era pe ea.
Câte ffunde p’o răchită 
P’atâtea locuri cârpită,
Câte și pe ceealaltă 
P’atâtea locuri îi spartă.

*
Bădișoră de peste vale 
Ce porțl pena așa mare ?!
P6rtă pena retezată
Cum îți stau boii ’n poiată... 
Nici o vacă nici ună bou 
Totuși strigi totă ho, și ho! 
Nici îsă junei cu corne lungi, 
Nici îsă vaci cu come largi, 
Și totuși mergi hiuindă, 
Hiuindă și ploscotindă.

*
Nu ești bădiță frumosă 
Cum te ții tu de fălosă...
Nici pivniță, nice vie

Numai lecă de sfătoșie, 
Nici grădină nice pruni 
Numai clopulu cu păuni.

*
Vai de mine ce să facă 
Câte ’să hîde tote'ml placă, 
Cele mândre morte’ml facă.

*
De-ar fi mândrele cu minte 
Dec’oiu muri să mă cânte 
Cu trei cjile mai nainte; 
Der mândrele îsă cam rele 
De-oiu muri oră rîde ele.

*
Hopă nănașă
Fă-mi cămașă,
Fă-mi cămașă de fuioră 
Că mi-i voia să mă’nsoră.

*
Jdcă lelea și desculță
Decă n’are opincuță, 
Opincuțele’să pe bani, 
Cismele’să la bocotanl.

*
Săracele fetele
Multă îșl bată piciorele 
După ceapa cea ciorescă 
Cu ea să se rumenescă.
Potu-se totă rumeni 
Care-i hîdă, hîdă-a fi.

*
Ardă-te focu nănașă
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curte îlfi întrebă ce poftesce. ? Elfi însfi 
nu-i dădu nici o deslușire, ci declară, că 
trebue elfi singurii să vorbescă cu Re
gina și vrendii să între cu orl-ce preț! 
în apartamentele reginei, șambelanulfi 
puse mâna pe elfi și ’lfi predede autori- 
tăței. La interogatoriu Englesulfi de
clară, că în călătoria sa spre Orientfi a 
atiatfl în Colonia șcirea despre despărți
rea reginei de regele Milanfi în urma 
căreia a voitfi să ceară mâna Reginei. 
Pașaportulfi lui arătă, că elfi e unii gen
tilomii din Londra. Inapoiându-i-se pa
șaportulfi fii pusfi pe piciorfi liberii.

Furtiî la poștă. Unfi mare furtu s’a 
descoperita în dilele aceste la oficiulii poș
tala din Rawitsch (provincia Posen). Lip- 
sesca 41,000 mărci. Mulți individl sunta 
bănuițl a fi comisa astă faptă. Ei sunttt 
toți închiși.

Teatru și concertă în Oravița.
Junimea română gr. cat. din Ora

vița rom. va da o representațiune tea
trală împreunată cu concerta în sala 
teatrală din Oravița mont, la 1 Augusta 
st. n. adecă în diua st. Hie sub condu
cerea d-nului Ionii Bogdanfi, docente gr. 
cat. în Oravița rom. cuurmătorea pro
gramă:

I. Rusaliele.
Vodevilii cu cântece în 1 actii de V. 

Alesandri.
Personele :

D-lă Ionu Galuscus arendatorulu moșiei și pro
fesorul! școlei din satu Costa Vodă.

Resvrătescu subprefect! I. Bogdan!. 
Toader! Buimăcii! primar Ionu Bogdan!. 
Susana nevasta lui D-șora Maria Lazar!. 
Vasiliu Veveriță fruntaș! Dimitriu Albert!. 
George al! Saftei țeran! Avram! Balenu. 
Un! gendarm! Ioachim! Iana.
Catrina, Safta, țărance D-șora Elena Lazară.

D-șora Elena Danu.
Țărani și țărance. — Scena se petrece în Mol

dova în satul! lui Cremene la anul! 1869.

II. Nunta țerănescă.
Tablou naționalii cu cântece în 1 actii 

de Vasile Alesandri.
Personele:

Alecu Leonescu
Chir Gaitanis loghiotatos
Moșu Trochinu, Păcală fruntaș 
Ilenuța fata lui D-șora
Frundă pușcaș!
Trotușanu mire
Vernicelu de nuntă 
Privighiator!
Țărani și țărance.

Acestora va premerge

Petru Frentiu. 
Ioachimu Iana. 
Ioni Bogdană. 
Elena Lazară. 
I. Bogdană. 
Costa Vodă. 
Avram Balenu. 
Georgiu Iana.

HI. Concertulti:
1. „Etă diua triumfală", corii bărbă

tesc! de Humpel.
2. „Nu mă uita", corii bărbătescii.
3. „Marșii ostășesc!", cor! bărbătesc!. 

Venitul! curat! e destinat! fondului
corului vocal! gr. cat. din Oravița rom.

Prețul! intrărei: balcon! 1 fl., Scaun! 
în parter! 60 cr. Intrare în parter! 40 
cr. Galeria 30 cr.

Bilete se potii căpăta în Oravița 
montană în prăvălia d-lor! Georgiu Pe- 
troviciu comerciant! și J. Becker cofe
tar! ; Oravița rom. la d-nii Ion! Strimbei

Cu cine m<5 cununași
Cu propteaua gardului
Cu urîtu satului

*
Mândruță cu ochii bort*)  
Nu te uita la feciori, 
Ci te uită la bărbat!

*) Vineții.
♦*) Punguliță.

Decă sortea ți l’a dat!.
*

Mărită-te horholină
Nu șede fată bătrână
Că și dracul! s’a ’nsurat! 
Și tu nu te-ai măritat!.
Mărită-te coțobrea
Nu trage nădejdea mea, 
Câte nădejdea mi-au tras! 
Tote de mine’au rămasfi.

*
Rușine mi-i de pămentfl 
Cu cine am prins! cuventfi, 
Mi-i rușine și de ierbă 
Cu cine mi-am făcut! trebă.

*
Lelița din Hususău 
Portă pipă și jașcău**)  
Și rogă pe Dumne4eu 
Să mute fântâna 'n ușe 
Să se spele de cenușe. 

proprietar! și Pavel! Lazar! ospătar!. 
Sera la cassă. Inceputulfl la 8 ore sera. 
— Gomitctulu arangiatoră.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Kronstadt, 25 Iulie. După visi

tarea flotei germane Majestățile 
lord au luatei dejunulu pe bordulu 
corăbiei „Hohenzollern". După a- 
ceea familia Țarului a părăsită co
rabia, care a pornitu erl la 2 6re 
după amecju între pușcăturile de 
salută ale tuturoră forturiloră și 
ale flotei rusescl.

Contele Herbert Bismark a acom
paniată pe împeratulă la Stock
holm și Kopenhaga.

Sofia, 25 Iulie. Raporturile în
tre prințulă de Koburg și minis- 
trulă-președinte suntă forte încor
date. Crisa ministerială pare a fi 
nedelăturabilă.

Bucuresci, 25 Iulie. Poliția din 
Rusciucă a arestată doi indivizi, 
la cari s’au aflată corespondențe 
din Kiev privitore la pregătirile 
unui complota în contra siguranței 
statului. Ministrulă de esterne și 
ministrulă de finance au sosită la 
Rusciucă în acestă afacere.

Dare ie semâ și mulțămită publică.
Comitetul! de inițiativă a petrece- 

rei de veră arangiată din partea inte- 
liginței române din Dicio-Sântmartin! 
și giur!, ce a avut! loc! în 1 Iulie n. 
c. în comuna Boziașiu în folosul! de- 
corărei bisericei nou edificate române 
din acea comună vine a da semă des
pre venitul! acelei petreceri precum ur- 
meză:

La cassă cu ocasiunea petrecerei 
din prețul! biletelor! de intrare au in
curs! 89 fl. v. a.

Peste suma întrărei au solvit! ur
mătorii domni participanțl:

Vasiliu Zehan! adv. 4 fl., Nic. To- 
doranu protopop! gr. or. 3 fl., Nic. Cos- 
tea docente 3 fl., P. Nirasteanu preot!. 
2 fl., M. Birtolon! not. cerc. 2 fl., Rethi 
Janos întreprindetor! 1 fl., Z. Sasu preot 
gr. or. 1 fl., M. Dascalu preot! 1 fl., 
Isaia Moldovan! preot! 1 fl.. Rosier Io- 
sef mesară 1 fl., Andreiu Petriciu 1 fl., 
B. Oresanu preot! gr. or. 1 fl., Z. Boilă 
esec. reg. 1 fl., D. Munteanu not. cerc.
1 fl., T. Circa comerciant! 1 fl., S. Că- 
luțiu adv. 3. fl. cu totul! 27 fl. v. a.

Fără a participa la petrecere au 
trămis! următorii domni:

Augustin! Laday jude curial! în 
pensiune 2 fl., H. Gaâl Domokos vice- 
comite 2 fl., Nagy Janos magistru de 
postă 1 fl., D. Golianu controlori reg.
2 fl., Musnai Iozsef esactor! comitatens 
1 fl., B. Hossu protopopi 2 fl., Bontza 
Imre oficiali 1 fl., I. Circa subjude reg. 
1 fl., Mauriciu Grunfeld practicant! în 
drept! 1 fl., Danieli de Tamașiu preot! 
și protopop! onorari 2 fl., B. Neuman 
1 fl., Ales. S. Szabo protocolisti comi
tatens! 1 fl., I. Doctori preot! 2 fl., B. 
Milian! economi 1 fl.,. Filip! Pop! 
preot! 1 fl., I. Popa preot! 2 fl., Ios. 
Socoli preot! 2 fl., I. Moldovan! pro
topopi în Mediaș! 2 fl., Iosif! Barbu 
preot! 2 fl. Cu totul! 29 fl.

Prin urmare venitulfi brut! al! pe
trecerei a fosta 145 fl. din care subtra- 
gendu-se spesele în sumă de 65 fl. 60 
cr., resultă un! venitiî netto de 79 fl. 
40 cr., care sumă s’a dat! representan- 
ței bisericescl din comuna Boziașiu spre 
întrebuințare pentru scopul! destinata.

Aducând! acesta la cunoscința pu
blică, comitetul! de inițiativă îșl esprimă 
cea mai căldurosă mulțumită pentru su- 
cursul! atât! morală cât! și material! 
cu care a îmbrățișată, cu deosebire in
teligența română din t6te părțile, pe
trecerea inițiată de subscrisul! comitetfi, 
dela care se pote cfice cu siguritate, că 
mai totă inteligința de altă naționalitate 
și cu deosebire toți funcționarii de statu, 
municipali și comunali din locu și giuru, 
ca la comandă, fără distincțiune de națio
nalitate, s’au substrasH într’ună modă de
monstrativă, pretestândfi după reușita pe
trecerii unul! una, altulfi alta, deși pe

trecerea nostră a fostă liberă de orl-ce 
scop! de partidă politici ori națională, 
fiind! scopul! aceleia curată binefăcă- 
toriu.

Dată în Dicio-Sân-Mărtină la 20 
Iulie 1888.

Comitetulu de inițiativă ală pe
trecerei susă menționate.

DIVERSE.
0 carte veche. O mică societate în

treprinse în dilele trecute o escursiune 
pedestră la munți în apropiere de Viena. 
Surprinsă d’o ploie terențială căuta ună 
adăposti într’o casă țerănescă isolată. 
Acolo una din domnele companiei des
coperi în șopron!, unde se refugiase, 
suptă o mulțime de vechituri și obiecte 
stricate, o carte veche în folio, legată în 
piele de cerbă, care, după asămenare se 
constată a fi Biblia tradusă de părintele 
Dr. Johannes Eck, renumitul! contim
porană ală lui Luther și cel! mai aprigă 
protivnică ală reformațiunei, tipărită la 
Ingolstadt în anulă 1536. Ceea ce face 
cartea cu deosebire interesantă, este de- 
dicațiunea scrisă de însuși Eck și adre
sată archiepiscopului dela Salzburg, în 
care autorul!, seu mai bine dicendă tra
ducătorul!, cere scuse Eminenției sale, că 
noulă testamentă nu este tradusă de el! 
însuși, ci că s’a servită de traducțiunea 
părintelui Balthasar Emser. Apoi ob
servă, că terminase traducțiunea bibliei, 
adecă a testamentului vechiu, încă din 
anulă 1510, der că a întârdiată pănă 
acum publicarea, fiindă că se îndoia decă 
ar fi isbutită cu traducțiunea unoră es- 
presiunl. Tiparulă și modulă scrierei au 
caracterulă secolului XV, pe când nume- 
rosele gravuri în lemn! dovedescă tecli- 
nica perfecționată a secolului XVI. Bi
blioteca curții imperiale și cea a univer- 
sităței Viena posedă fiă-care câte ună 
exemplară d’acestă edițiune rară; afară 
de ele se voră găsi puține biblioteci 
care se potă făli că posedă ună exem
plară.

Indienii și TelegrafulQ. Când au în
cepută Chilenii (America de sud!) să in
troducă în țera loră telegraful!, le era 
temă, că stâlpii și sîrma nu voră ră
mâne ne stricate de Indianii arancanl, 
cari lesne puteau întrerupe comunicația 
dintre punctele întărite dela graniță. De 
aceea s’a întrebuințată următdrea strata
gemă : Pe când se aședau stâlpii se aflau 
în tabăra chiliană ca la 40 — 50 IndianI 
prisonierl. Generalul! Pinto aduna pe 
prisonieri, îi conduse la o bateriă elec
trică și le dise: „Vedeți acestă sîrmă 
întinsă?". — „Da, generale!". —Bună; 
am spusă să se facă acesta, ca să nu o 
atingeți, nici să treceți pe dedesuptă, că 
altfelă veți rămâne cu mânile atârnate 
de sîrmă". Indianii zîmbiră necredătorl. 
Atunci generalul! îi puse pe rend! să 
apuce cu mânile capetele sîrmeloră ba
teriei, și când bateria începu să funcțio
neze le strigă: „Vă ordon! să dațl dru
mul! sîrmei!“. Toți răspunseră : „nu pot! 
domnule, că mi s’au încleștat! mânile!“ 
După ce fu întrerupt! curentul!, Indianii 
putură lăsa sîrma din mâni. Apoi gene
ralul! Pinto, dând! drumul! prisonie- 
riloră, le recomandă să păstreze secre
tul! și să nu povestescă nimic! compa- 
trioțiloră loră. Firesce, că ei au făcut! 
tocmai din contră și au spusă la totă 
lumea ceea ce pățiseră. De atunci nici 
ună Indiană nu s’a atinsă de sîrmele 
telegrafice de frică, să nu rămână lipită 
de ele pănă ce va fi prinsă de trupele 
guvernului.

Microfonulu în evulO mediu. Dintr’o 
scriere a lui Cristofor I. Gammelshausen 
din evul! mediu apare, că microfonulă 
era cunoscută de unii și p’atuncl, de sine 
se înțelege însă, că nu în perfecțiunea 
lui de astăcjl- Așa în opul! memorată 
stă scrisă în privința acâsta: „Am aflată 
unfi mijlocii prin care ndptea, decă e 
timpul! liniștita, potfi aucji sunetulfi trim- 
biței din depărtare de 3 ore; pașii unui 
cală, lătrătura cânilor! și vorbele unui 

om! le pot! audi din depărtare de 2 ore 
Mijlocul! prin care potă eu face acâsta 
îl! țină secretă, pentru că și decă facă 
din când în când alusiune la elfi, fiecare 
crede că acesta e imposibilă. N’am pu
tut! pe nimenea să-lă conving! despre 
ceea ce posedă, pentru că nimenea n’a 
vrută să credă, decă i-am disă, că „eu 
audi pe cineva cum călăresce", „audă 
pașii unor! țărani cari umblă desculți," 
„audă că vină cam ațâța și ațâța os
tași", „în cutare ori cutare loc! este ună 
sată, audă cântatulă cocoșilor! și lătră
tura cânilor! din elă." — Astfeliu de 
aparate au fostă folosite în evul! me
diu chiar și în armată; despre modulă 
cum erau făcute aceste aparate deși nu 
avem! o cunoscință positivă, der scimă 
cel! puțină modulă întrebuințărei loră: 
aparatul! acesta era pusă totdeuna la 
ună anumită loc! de observațiune. Ob
servatorul! informa pe cei interesați des
pre cele audite prin anumițl cursori ai 
săi. Alesandru Humboldt amintesce, că 
și Indianii aveau ceva cunoscințe despre 
principiile fundamentale ale microfonului. 
Aceștia îșl pună urechia pe păment! și 
astfel! observa apropierea ori depărtarea 
inimicului. Acesta o facă și comercianții 
Negrii din Africa, după cum spună că
lătorii. Așa-deră ce privesce idea fun
damentală a microfonului, acesta dateză 
din evul! mediu, ba e forte probabili, 
că ea s’a dată mai ânteiu de ună epis
cop! din Regensburg.

0 aparițiune mai rară. In timpu de 
vară, când cele mai multe diare ilustrate 
îșl permită ună feliu de Siestă, se cons
tată, că „ Wiener Mode^ se silesce fără 
repaus! și acuma spre progresă. Acesta 
o dovedesce broșura Nr. 14, a cărei în- 
vălitore presenteză privitorului uni ta
blou colorată (toalete de bae), care este 
perfectă atât! din punctă de vedere ar
tistică, câtă și technică. Din cuprinsul! 
bogată ală broșurei (care conține peste 
100 ilustrațiuni) merită totă atențiunea 
jurnalul! de mode pentru costumurl de 
vară. In partea beletristică pote inte
resa pe mulți copia xilografică după o 
fotografia din anulă 1865 a principelui 
Bismark cu Paulina Lucca, care ne arată 
odată pe marele cancelar! și într’o scenă 
cu caracter! privată.

din 22 Iulie st. n. 1888
C'ursulu pieței Brașovîi

Bancnote românescl C ump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta româneseti . „ 8.68 1* 8.70
Napoleon-d’orI . . . „ 9.88 n 9.92
Lire turcesc! . . . „ 11.20 ti 11.24
Imperiali..................... „ 10.20 n 10.24
GalbinI..................... „ 5.88 n 5.91
Scris, fonc. „Albina116,J/0 „ 101— n

n ii n ^°/o „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 117.— n 118.
Discontulti .... 6l/2—8% Pe anti.
Bonuri croato-slavone . 104—

Cursulâ la bursa de Viena
din 24 Iulie st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0...............................
Renta de hârtii 5°/0...............................
împrumutul! căilor! ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

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

ost! ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căilor! terate de

ost! ungare (9-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare..........................
Bonuri cu clasa de sortare . . . .
Bonuri rurale Banat!-Timiș! . . .
Bonuri cu cl. de sortare.....................
Bonuri rurale transilvane..................... 
Galbeni împărătesei ..........................
Napoleon-d’orI.........................................
Mărci 100 împ. germane.....................
Londra 10 Livres sterlinge . . . .
împrumutul! cu premiul! unguresc!
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului.........................................
Despăgubirea pentru dijma de vin! 

unguresc!.........................................
Renta de hârtiă austriacă . . . . 
Renta de argintă austriacă .... 
Renta de aur! austriacă . . . . .

102.25
90.25

151.50

115.60
105.30
104.80
104.90
104.90
104.30

5.89
9.861/,

61—
124.60
130.50

124.75

100.60
81.30
82.40

112.50
139.79
874—
305.75
309—

LosurI din 1860 .....................................
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 
Acțiunile băncei de credit! ungur. . 
Acțiunile băncei de credită austr.

B9**  Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. dross, în li
brăria Nicolae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editor! și Redactorii responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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Se dă în arendă 
MOȘIA „METELEU“ 

din Județulă Buzeu în România pe 9 ani, adecă dela 23 Aprile 
1889 pană la 23 Aprile 1898 prin licitațiune, care se va ține 
în 24 luliu 1888 stilă vechia, deodată și la Brașovă în Casa 

Comitetului parochialu alu 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 Domnulu Const. Molundacu 
comerciantă. —

Brașovu, 18 Maiu 1888 st. v.
Comitetulu Parochialu

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

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
PIAȚA IMARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totfl felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și Iroșure, statute, foi periodice, imprimate artistice in auru, argintii 
și colori, talele, etichete de tott feliulu și esecutat elegantu.

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

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

Dispunândă de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulă nostru tipograficii este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulă celă mai 
esactă și estetică precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescă în biuroulă tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămă a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu.


