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Brașovu, 19 Iulie st. v. 1888.

Diarulu stângei estreme ma
ghiare „Egyetertes“ în numerulu 
seu dela ‘29 Iulie, într’unu articulu 
intitulată „tirăniăpruxienescă“, relevă 
mai multe mesuri, pe cari le-a luată 
guvemulu prusianu în Alșația și 
Lotaringia, pentru a germanisa 
eâtu mai repede poporațiunea a- 
cestoru done provincii.

Etă câteva din aceste mesuri: 
.Autoritățile școlastice înter- 

.<licu profesoriloru de a propune 

..limba francesă. Decă părinții îșî 

..tocmescu institutori privați pen- 
„tru a le da copiiloru lorii lec- 
..țiuni din limba francesă, atunci 
..autoritățile administrative inter- 
„vinu pentru ca se oprescă și 
„acestă instrucțiune privată. Er 
„direcțiunile școlare primescu or
felină ca se rețină pe școlari dela 
„studiulu limbei francese“.

Numai atâta mai lipsesce — 
adauge foia maghiară — ea Al- 
sațianiloru sfi li se interzică a 
vorbi franțuzesce și se se arunce 
în temniță aceia, cari cuteză a 
vorbi altă limbă decâtu cea ger
mană.

Ne totă acusațî, esclamă. 
,Egyetertes“, pe noi Maghiarii că 
suntemu tirani față cu naționali
tățile. Sașii din Ardealu alanneză 
totă Europa cu plângerile loru 
grozave despre nedreptatea ce li 
se face și foile germane le as
cultă bucurosu. Cehii în deosebi 
ne impută, că amu ii unu soiu 
de ieniceri, fiindă că nu lăsămu 
se peră de fonie orfanii câtorva 
compatrioțl de ai noștri slovaci 
din țera de susu și-i ducemu în 
țera bogată de josu unde potă se 
crescă și se se fericescă prin munca 
loru.

Nu vedeți înse cum procedă

Prușii în Alsația-Lotaringia față 
cu Francesii ?

,,Egyetertes“ reproduce măsu
rile citate în adeveră tiranice ale 
ocârmuirei prusesci cu atâta plă
cere ca și când ar voi se (|ică: ce 
pecată că aceste măsuri lipseseă 
din multele disposiții ilegale luate 
de cătră guvernulă ungurescă față 
cu sculele confesionale seu mai 
bine (fisă față cu scălele naționa- 
litățiloru nemaghiare din Ungaria 
și Transilvania!

Pe când „Egyetertes“ se fe- 
resce de a se pronunța categorică 
în favdrea mesuriloru prusienescî 
și voiesce prin comparațiă să mic
șoreze numai păcatele ocârmuirei, 
unguresc! față cu poporele nema
ghiare, pe atunci „Pești Naplo11 
cțiară de asemenea independentă 
oposiționistă, totă în numărulă 
dela 29 Iulie, cere cu insistință grab
nica magii iarisare a elementeloră 
nemaghiare din Ungaria „pentru 
că numai astfelă Ungaria va de
veni tare și va pute scăpa de pri
nt ejdiă.“

Acestă. cerere formulată pe 
față și fără de nici o sfială de 
„Pești Naplo“ probeză, că șovi- 
niștii unguri suntă gata în totă 
momentulu a lua ori-ce măsuri 
tiranice pentru maghiarisarea na- 
ționalitățiloră.

Silința ce șl-o dă der „Egye- 
tertes“ de a face să reiesă, că 
măsurile guvernului ungurescă 
suntă mai blânde, ca ale Prusia- 
niloră în Alsația, nu dovedesce 
nimică în favdrea loră decâtă pdte 
numai aceea, că raporturile de pu
tere suntă diferite și că ceea ce-șl 
permită unii nu-și potă permite 
și ceilalți.

De altmintrelea procederea unor 
fișpanî cum este faimosulă Banfy 
din comitatulu Bistrița-Năsăudă și 
a altora suntă aprope identice cu 
a Prusianiloră în Alsația.

Față cu curentulă șovinistu, 

manifestatu <le „Pești Naplo'4 și 
de celelalte (jiare maghiare, nați
onalitățile trebue se vegheze și 
se se pună în stare de apărare. 
Vrendu se-șl conserve esistența na
țională ele trebue se respingă cu 
energiă și să combată orl-ce mă
suri maghiarisare.

0 declarat» a revelai Milana.
„Budapestei- Correspondenz44 

publică o declarațiune a Regelui 
Milanu cu privire la scirile col
portate de pressă în ceea de pri- 
pesce cestiunea lui fie divorțu. 
Estragemu următorele din acestă 
declarațiune:

Relațiunile de căsători ă esistente 
între [mine și regina Natalia, spre cea 
mai adâncă a mea părere de rău, în tim- 
pulă din urmă au formată obiectulă u- 
noră neîntrerupte conjecturărl din par
tea pressei întregi. Eu n’am dată mo
tivă la acesta și n’am provocată acestă 
discusiune, care nici într’o privință, der 
mai vârtosă în ceea ce atinge pe regina, 
n’a putută fi avantagiosă. In sensulă 
înțelegerei de acum ună ană, stabilită 
între mine și regina, moștenitorulă de 
tronă ar fi trebuită să-și termine stu
diile sale în străinătate sub îngrijirea 
reginei; regina n’ar fi fostă la nici ună 
casă împedecată, ca eventuală să potă 
veni și în Serbia pe timpă mai scurtă.

Când regina deodată ml-a făcută 
cunoscută din Florența, că voiesce să 
vină în Serbia, eu am mersă înaintea ei 
la Viena, ca pe cale prietinosă să-i a- 
rătă, că presența ei în Serbia pentru 
timpulă de acum nu ar fi binevenită. 
Regina a consimțită cu părerea acesta, 
der ca motivă a adausă, că pănă când 
în Serbia domnesee ună guvernă atâtă 
de neplăcută pentru densa, cum este mi- 
nisteriulă CristicI, ea nu pote veni în 
Serbia.

Regina a mersă în Wiesbaden cu 
programulă, că mai târdiu va cerceta o 
baiă de mare, și cu promisiunea, că filră 
dorința mea espresă nu va veni în Ser

bia. Cererea mea, ca regina să petrecă 
în străinătate pentru a se absține de 
orice amestecă în luptele partideloră po
litice, a fostă justificată în modă eclatantă 
de întâmplările ce au urmată curendă 
după acesta.

Regina petrecuse relativă puțină timp 
în Wiesbaden, când deodată ml-a cerută 
să-i concedă imediată ca să potă veni 
cu mo.ștenitorulă de tronă în Serbia celă 
puțină pentru timpulă vacanțeloră de 
peste veră. După ce însă din mai multe 
semne se putea vede lămurită, că la a- 
cestă pasă au îndemnat’o elementele o- 
posiționale din țeră, am aflată forte co
rectă să revocă în memoriă reginei în
țelegerea stabilită, că adecă ea numai a- 
tuncl va pute veni în Serbia, decă eu 
hotărltă voi dori acesta. Atunci am tri
misă în Wiesbaden acelă proiectă de 
împăciuire, pe care regina, de sigură nu 
pentru plăcerea mea, a lăsată să se pu
blice și ală căruia cuprinsă întrega opi- 
niune publică l’a recunoscută a fi legală 
și prevenitoră. Când am vădută însă, 
că regina nu e dispusă a se conforma 
acestui proiectă, am cerută dela Sinodă 
divorțulă, avendă firma convingere, că 
regina, îndată ce va audi despre acesta, 
va primi proiectulă de împăciuire pro
pusă, deși nu tocmai neschimbată, der 
celă puțină ca basă a înțelegerei îm
prumutate. Mărturisescă sinceră, că eu 
însu-ml care cunoscă caracterulă re
ginei, m’ani înșelată.

Regina, de sigură fiindă și sub in- 
fluința sfaturiloră rele, a refusată luarea 
ori căroră disposițiunl, ba a refusată 
chiar și o pertractare în privința acesta; 
pe credinciosulă și sincerulă său amică, 
pe episcopulu din Nișă, nici n’a vrută 
să-lă primescă, er apoi față cu autorită
țile germane a observată o astfelă de 
purtare, care dovedesce înaintea lumei 
întregi, că regina nici ca domnitore, nici 
ca soțiă și mamă nu este în curată eu 
situațiunea ei. In totă Serbia, asupra 
oricărui partidă fără escepțiune, a făcută 
totdeuna o impresiă neplăcută împreju
rarea, că moștenitorulă de tronă se cresce 
în străinătate; eu însă totdeuna am stă-
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TAINA GHEȚARULUI DE JOSU,
ITe-velă.

Traducere de I. S. Spartali.
I.

Ulric și Maria trăiră trei ani aprdpe 
cu cele douăspredece corone ale victi
mei — banii aceștia nu li se confiscase, 
numai de scârba aurului acestuia blăs- 
temată.

Mana Miiller se ducea să schimbe 
banii și să cumpere merinde din locuri 
depărtate, șepte seu optă ceasuri de um
blata pănă la satele cele mai apropiate.

Neputendă să-și mai câștige pânea 
ca altădată, ne mai avendă nici o ocu- 
pațiune, fostulă călăuzii trăi din ce’i da 
o turmă mică care păștea pe o pajiște 
alături cu livadea ohavnică dela polele 
ghețarului de joșii.

Ehl se învîrtea astfelă înprejurulă 
derîmăturii lui.

Prietinii de odinioră, ca să scape 
nu s’atingă de densulă, ocoleau câtă 

pe colo, câud erau nevoițl de meseria 
loru ca să trecă prin locuiți unde șe
dea elfi.

Numai sindiculă, care de multă vreme 

nu mai era în slujbă, trecea pe lângă 
dînsu nepăsătorii și se tăcea că nu bagă 
de seamă când îlă saluta Tagmer.

...Trecuseră pote 15 ani de când se 
întâmplase nenorocirea aceea, când, după 
mai multe ierni grele, o scire ciudată 
se răspândi prin prejură.

Ghețarulă de joșii pornise și se co
bora drepții spre asilulil lui Tagmer.

După ce se făcură o mulțime de 
constatări, nu se mai putu îndoi nimeni; 
și populația evlavibsă din vale (pe care 
descoperirile sciințifice n’o luminaseră 
încă în privința acestui fenomenti natu
rală), într’ună țipettk unanimă aclama 
puterea lui Dumnedeu și că Dumnefleu 
nu uită să ierte seu să pedepsească.

Ulric fusese celă dinteiu care bă
gase de semă ce primejdiă îlă amenință.

Elă vecjuse cum ună tufișă de bradl 
roși se îndoi și pieri apoi sub greuta
tea ghețariloră, și cum pe locurile, odi- 
nioră verdl de vlăstarl, acum erau numai 
sloi de ghiață.

Adeseori, noptea, câte ună trunchiu, 
care se împotrivise multă vreme cădea 
cu ună trosnetă fiorosă, și decă se în- 
tîmpla ca elă să nu audă căderea acesta 
profetică, Maria îlă deștepta numai de 
câtă peptru ca să se sparie amândoi.

Incet-încet, din an în an, grămada în
cetă a acestui viforă solidă se întinse a- 

prope peste totă loculă de pășune și 
peste nucii lui Ulric.

Bietulă Tagmer, nebună de despe
rare, fu silită să’șl vândă caprele. Când 
nu mai avu ce vinde cumpăra ună bu
ciumă de AlpI și’i înfipse ună capătă pe 
malurile Lucinei Negre, în spre Interlae- 
ken. Și îndată ce se ivea vre ună că
lătorii pe potecă elă sufla în buciumă 
și astfelă căpăta câte ceva de pomană.

Oh ! ce vieță nenorocită! Și când 
bietu cerșitoră, obosită de atâta suflare 
în buciumă, se întorcea sera acasă, căuta 
privirea Măriei lui. Insă Maria sta pe 
gânduri... ea vedea în gândulă ei departe 
o casă din care fugise și în care ună 
bărbată cu înfățișarea leală îi ;părea că 
plânge pe leagăaiulă unui băețelă ca bu- 
jorulă, orfană de o mamă care însă 
trăia...

Nici Maria, nici Tagmer nu deschi
deau gura, fugeau de vorbele zadarnice 
pe cari plăcea într’altă vreme să și le 
spue. Ș’apoi, trăindă isolațl, nu mai a- 
veau de cine și de ce vorbi; er vorbele 
de amoră nu li se mai suia pe buze.

Ghețarulă înainta, se oprea și er 
înainta, pănă când chiar călăuzii fură si
liți să-’șl croiască ună drumă nou... Cu 
chipulă acesta nu mai trecea nimeni prin 
apropiere de Ulric.

Tagmer fu uitată cu desăvîrșire.

In primăvera anului 1850 mormanl 
de ghiață, cari respîndeau ună frig cum

plită înprejură, înaintară pănă la 20 de 
piciore de colibă.

Atunci Maria Muller muri de o bolă 
scurtă, care începu cu fiori și se sfîrși 
cu deliră.

Văduvulă, sdrobită de o durere cum
plită, nu se mișca 36 de ceasuri de lângă 
mortă. Pe urmă, când îșî veni în sim
țiri, profita de o nopte luminată de lună 
pentru ca să ducă pe prietina lui în ci- 
mitiră, unde o îngropa într’ună colță în 
pămentă virgină peste care înfloreau maci 
sălbatici.

Nimeni din partea locului nu se tul
bura de mortea ei, și pote că nici n’a 
șciută nimeni.

In cele din urmă, fiindcă nu mai 
trăia Maria pentruca să se ducă să cum
pere trebuinciosele, Ulric îndrăzni să s’a- 
propie de casă....

Sătulă se mărise, se brăzdase cu șo
sele nouă, se înfrumsețase cu case nouă.

Când hotărî elă să s’apropie astfelă 
de omeni, era așa de îubetrânită, așa de 
schimbată încâtă nu lă cunoscu nimeni. 
Unde pui, că de când cu întâmplarea a- 
ceea, de mai bine de 40 de ani, crescu
seră două generații și societatea acesta 
nouă păstra o amintire prea slabă de-o 
istoriă nelămurită ai cărui contimporani, 
eei mai mulțl, durmeau somnulă de veci.

Cu tote acestea lumea totă mai vor
bea de ea din când în când; și odată, 
în fundulă unei cărciuml, Tagmer fii în
trebată de una și de alta fiindcă îlă ve- 
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rui ă cu hotărîre, ca moștenitorulă de 
tronă să rămână la sînulă mamei sale, 
deși acesta îmi causa mie greutatea, că 
în fiăcare ană trebuia să facă drumuri 
mari pentru a-ml cerceta fiiulă. Faptulă 
acesta explică marea însuflețire, cu care 
fu întâmpinată în întregă Serbia sosirea 
moștenitorului de tronă.

Atâtă propunerea, câtă și ulteridra 
mea cerere de divorță am sciută să le 
țină cu totulă secrete și ce privesce 
persona mea, decă s'ar fi stabilită între 
noi o înțelegere, nicl-odată n'ar fi ajunsă 
lucrulă în publicitate. Der de-odată mă 
pomenii cetindă în diare telegramele re
ginei cătră Sinodă, cătră metropolită și 
cătră ministeră în textulă orginală din 
vorbă în vorbă. Am vădută atunci, că 
întregă afacere, cu tote amănuntele ei, 
este dată publicității... Regina este dusă 
în rătăcire de acele elemente nevrednice 
de încredere, ba potă dice dușmănose 
statului, cari vreu s’o facă să credă, că 
suntă supușii credincioși ai dinastiei și 
că numai față cu regele suntă dușmani. 
Acestei aserțiuni — deși neadevănilă, ba 
chiară nebunia esprimată în ea este clară 
ca lumina sorelui — ’i dă însă credă- 
mentă acea parte a publicului, care nu 
are independența cugetărei. Acesta modă 
de cugetare esplică și faptulă, aprope de 
necredută, că adecă regina — deși în 
diua premergetore 'i s’a spusă hotărîtă 
de cătră președintele poliției din Wies
baden, că în casulă, decă moștenitorulă 
de tronă nu l’ar trimite la gară pănă la 
orele 10 a. m., va usa de puterea ofi
ciului său pentru a duce pe moștenitoră 
cu forța — a lăsată cu tote acestea să 
urmeze traducerea în faptă a aceloră 
amenințări, așa că la despărțire n'a pu
tută să dică altă ceva fiiului său, căruia 
pănă atunci nimică nu-i tăinuise, decâtă 
să-i rostescă numele câtorva bărbați de
clarați oposiționall, observândă, că nu
mai acești bărbați suntă sincerii amici 
ai meștenitorului de tronă, ai părințiloră 
lui, toți ceilalți, încă chiar și consiliarii 
aflători în oficiu, suntă cei mai mari ini
mici ai dinastiei...

Pressa germană și maghiară din 
Austro-Ungaria, mai vertosă în urma 
purtărei ne’nțelesă a reginei, trebue s’o 
recunosc-ă, că a scrisă forte obiectivă și 
în tonă moderată despre întregă afacerea. 
Naturală, că nu potă să mă esprimă ast- 
feliu și despre acea pressă din Ungaria, 
care pe mine mă uresce atâtă de multă, 
și cu atâtă mai puțină potă să mă es- 
primu astfeliu despre pressa din Boemia. 
Acestei presse, după cum se vede, nu-i 
place nicl-decum, că stau solidă și cre- 
dinciosă la marginea statului vecină; 
acestă pressă dă espresiune cu totulă pe 
față simpatiei ce-o are pentru lupta de 
subminare contra mea ca rege și contra 

politicei mele, decă pote să credă, că 
prin acesta se pune în contra interese- 
loră austro-ungare și că face plăcerea 
Rusiei.

Nu e mirare deră, de< ă în urma agi- 
tațiuniloră din ultima săptămână am de
venita cam nervosă și din asta causă 
ml-am pusă de gândft să facil pe câ
teva săptămâni o escursiune la munți 
împreună cu fiiulil meu, care se află 
bine și voioșii și care acum șl-a între
ruptă studiile sale, afară de studiulă 
musicei“.

„Budapesti Hirlap“ cjice, că 
aceste plângeri ale lui Milanu se 
referescil la pressa serbescă din 
Ungaria, care, împreună cu Ția- 
rele cehe, agiteză pe supușii Ser
biei contra regelui. Cere dela mi- 
nistrulu-președinte Tisza se ia mă
suri contra acestoru tendințe a 
unoru panslaviștî, cari la Neo- 
planta tradeză inimicului străină 
patria loru, pe Ungaria și pe 
Serbia “.

SCLRILE DLLEI.
9

„Kolozsvar" aduce scirea, că ieri 
dimineță, 30 Iulie st. n., a munții în lo
calitățile otelului „Panonia“ din Cluș prin
țul George Ghicu. Prințul Ghica a fostă 
omă bătrână; a locuită în Clușiu aprope 
10 ani în care timpă a dusă o vieță cât 
să pote mai retrasă. In corespondență 
n’a stată decâtă doră numai cu o rude- 
niă a sa din Francia, despre care se 
dice că i-ar fi fostă mamă mașteră. Ser- 
vitorulă. care 9 ani de dile a servită pe 
stăpânulă său în Clușiu, mărturisesce, că 
în diua premergătore morții prințulă a 
fostă sănătosă și că dimineță la orele 
7 s’a aflată mortă în pată, fără a se sci 
decă a avută vre-o suferință. Se crede 
că ar fi fostă lovită de apoplexiă. S’a 
dispusă oficială secționarea lui pentru 
a se constata causa morții. Despre ca- 
sulă morții s’a telegrafiată consulatului 
austro-ungară din BucurescI cu scopă 
ca să încunosciințeze despre acesta pe 
rudenii.

**
O telegramă din Berlină anunță, că 

în 26 1. c. a murită consilierulă secretă 
Dr. Hermann lionitz în etate de 74 de 
ani. In anulă 1849 Bonitz a fostă che
mată la Viena de cătră contele Leo Tliun, 
unde a ocupată postulă de profesoră u- 
niversitară pentru filologia clasică și s’a 
interesată pentru reorganisarea învăță
mântului la șcblele medii. La 1875 a 
fostă chemată înderăptă la Berlină unde 
a condusă ună gimnasiu. Elă ă fostă 
tină mare susțiitoră ală studiiloră cla
sice pentru școlele medii. Planulă său 

de invățămentă l’am întrebuințată și noi 
în Transilvania pănă a nu fi fostă intro
dusă noua lege ungurescă de instrucția.

** X
Dintr’ună tablou generală ală minis- 

teriului română de finanțe cu privire la 
eomerciulă României cu ferite străine în 
anulă 1886 aflămă, că în anulă 1886 
România a importată mărfuri în valăre 
de 296,497,362 lei, adecă: cu 63,409,816 
lei mai puțină ca în 1883; cu 1,511,89 lei 
mai multă ca în 1884 și cu 27,958,212 
lei mai multă ca în 1885. Totă în anulă 
1886 România a exportată mărfuri în 
valore de 255,547,263 lei, adecă: cu 
34,896,984 lei mai multă ca în 1883; cu 
71,431,721 lei mai multă ca în 1884 și 
cu 7,579,062 lei mai multă ca în 1885. 
Pentru mărfurile importate în 1886 s’au 
percepută taxe în sumă de 16,676,139 
lei; pentru cele exportate s’a percepută 
suma de 497,456 lei.

* jț *
La jubileulu din Chiev a sosită o mul

țime de ospețl din tote părțile, între 
cari Arseniu, archimaudritulă sfântului 
mormentă din Ierusalim ă , metropolitulă 
muntenegreană Ilarionă, archimandritulă 
bisericei grecescl din Petersburgă, archi
mandritulă din Iași DonicI și principele 
Vogoride, totă din Iași. Din Bucureșcl 
Costaforu redactorulu „Epocei“. Din 
Serbia redactonilă foiei nOdjek.“, precum 
și o mulțime de profesori și de comer- 
ciauțl.

*
Direcțiunea căiloră ferate române 

face cunoscută că, cil începere dela 13 
(25) Iuliu curentă, s’a deschisă linia Crasna- 
Dobrina pentru traficulă de călători, ba- 
gage și mărfuri de mare și mică iu- 
țelă.

X *
Din România s’au exportată în de- 

cursulu luniloră Aprilie și Maiu din a- 
nulă acesta .946,6'72 litri de spirtă, repre- 
sentândă o tăriă de 3.288,327 grade. Cea 
mai mare exportațiune se face de fabrica 
Marinescu-Bragadiru, care singură a ex
portată în lunile de mai susă 107,674 
litri.

ej: *
După soirile mai nouă sosite din 

Francia, recolta grâului de acolo, care se 
credea a fi aprope mijlocii, va lăsa lină 
deficitulă. Plângerile suntă generale. De- 
ficită se pote evalua la a 5-a parte din 
recolta anului trecută. Săcara stă mai 
bine decâtă grâulă; orzurile și ovăsnrile 
suntă forte frumose.

* *
Cu privire la Tirgulu de rîmăton dela 

Severinu buletinulă direcțiunei din săp
tămâna ac-esta constată următorea situa- 
țiune: RîmătorI întrațl în tîrgă pănă în 
diua de 25 Iuniu 1888, 8499. Din a

ce.știa au eșită în dilele de 25, 27 și 28 
Iuniu și s’au transportată în interiorulă 
țărei 718, și în Austro-Ungaria 618. Rî- 
mătorl uciși au fostă 7; acei rămași în 
sălașe spre îngrășare 7156. Prețurile 
suntă totă în scădere, variândă între 75 
și 82 bani kilogramulă, după deducțiu- 
nea de 45 kilograme vieța la părechea 
de rîmătorl și 4% reduși. Sănătatea vi- 
teloru este escelentă; sosirile însă au di
minuată din causa călduriloră.

Presemnele Bnoffl none turburăm in Cnșteiu.
Cetimu în „Egyetertes1- dela 

29 Iulie următorele, pentru cari 
lăsămu răspunderea în sarcina a- 
cestei foi :

Locuitorii renumitei comune Cușteiu 
erășl începă a murmura. In timpulă mai 
nou ei și-au îndreptată mănia asupra 
notarului comunală Florentină Aurelu, 
din causă că acesta procede energică 
contra omeniloră blăstămațl. Cu câteva 
dile mai nainte s’au aflat lipite pe ușa 
locuinței notarului două scrisori anonime, 
prin care notarulă este amenințată, că 
va fi înpușcată.

Aceste scrisori suntă de următorulă 
cuprinsă:

„D-le notară! Iți facă cunoscută, 
că s’au conjurat contra d-tale să te o- 
more. Păzesce-te; d-ta ești |peste mă
sură severă. Ține cu noi și te vomă 
face bogată; decă nu vei face astfelă, 
vei muri. Du-te de aici pănă cândă încă 
nu e prea târdiu.“

A doua scrisore sună așa:
„D-le notară! Iți facă cunoscută, 

că s’au hotărîtă să te împusce. Păzes- 
ce-țl bine vieța. Decă D-ta voiescî cu 
rigorea d-tale să ne nimicescl pe noi, se 
scii că vei fi perdută. D-ta nu vrei se 
fii de partea ndstră, cu tote că voimă 
să te facemă omă bogată. Adu-țl a- 
minte că d-ta ești Ungară, pe când noi 
swdeniă Români...“

Florentină nu s’a speriată de aceste 
amenințări și nu s’a alăturată de partea 
blăstămațiloru, deși, considerândă espe- 
riențele din trecută, cu dreptă cuvântă 
s'ar fi putută teme de amenințările 6- 
meniloră din Cușteiu

Altmintrelea nici starea sigurității 
publice nu e pre bună în Cușteiu. Săp
tămânile trecute s’au întâmplată pe câmp 
mai multe furturi, er Ioană Borca a voit 
să lovescă cu sapa în capă pe Popo- 
vits Dumitru, care era la câmpă și pe 
care la rănită numai la ună brață fiind 
că s’a apărată bine.

Tote acestea facă necesară, ca sf se 
susțină și mai departe mesurile polii leneșei 
estra-ordinare din Cușteiu.

Altmintrelea nici Birseulă (Beregszoi 
nu stă cu multă îndărătulă Cușteiului. 
Acolo încă suntă la ordinea dilei întem-

deau bătrână. Pentru norocu lui, lumea 
făcu numai liază de elă, de aerulă lui 
uimită.

Pe urmă, fiindcă înbătrâuea, se făcu 
mai îndrăsneță....

Cuteză să s’amestice er cu sătenii; 
și, ascultând cu băgare de semă totă ce 
se vorbea, se încredința, că numai ună 
singură omă mai trăia dintre cei de pe 
vremea nenorocirii, și omulă acesta care 
trăia era sindiculă, omă de o sută de ani, 
care mai că nu eșea din casă.

Insă într’o di, luminată de bunulă 
sore, Tagmer se puse pe fugă când zări 
pe unchiașulă acela în balconu.

(Finea va urma.)

0 sârbătore populară în Serbia,
Slara.

In Serbia locuitorii au ună obiceiu 
specială lor, care nu se găsesce la poporele 
vecine Croații și Bulgarii, cari suntă de 
aceeași rassă și a căroră rudeniă cu 
Serbii este așa de apropiată. Acestă 
obiceiu constă în serbarea patronală nu
mită Slava.

Din cercetările din urmă ale scru- 
tătoriloru șerbi reese, că originea acestei 
sărbărl se perde în cea mai depărtată 
anticitate. Ceea ce se pote afirma cu 

siguranță însă este, că chiar în timpulă 
păgânismului se sărbătorea în țera sâr- 
biloră Slava.

Atunci fiecare casă, adecă fiecare fa
milia sârbă, avea cieii sei de casă darii' 
sub a căroră protecția se puneu și ale 
căroră favoruri și le asigurau prin da
ruri și sacrificii.

Sate întregi, precum și familiile a 
parte aveau deulă loră de casă); forte 
desă se vedeau sate întregi locuite de 
membrii unei singure familii.

După convertirea loră la creștinismă, 
Serbii păstrară acestă cultă ală deiloră 
domestici, chiar mai multe secule, pen
tru că obiceiulă se înrădăcinase într’enșii 
în așa gradă, încâtă clerulă creștină gă- 
sindu-se în imposibilitate d’a depărta a- 
cestă urmă de păgânismă, se hotărî să 
lase neatinse formele ceremoniale con
sacrate deiloră de casă, însă dete aces- 
toră protectori ai căminului nume de 
sfinți creștini.

S’a atribuită acestora din urmă a- 
ceeașl putere protectore ca deiloră de 
casă.

Intru câtă privesce alegerea sfân
tului, legenda face pe Șerbi să credă, că 
strămoșii loră adoptau dreptu patronă 

pe acela dintre sfinți, care era celebrată 
de Biserică în diua convertirei Serbiloră 
la creștinismă. Deși nenumărate gene- 
rațiuul s’au suacedată dela îuceputulu 
acestui obiceiu, diua sărbătorii patronale 
a rămasă aceeași, și celebrarea sa n'are 
nici ună amestecă cu diua aniversară a 
sântului, pe ală cărui nume l’a primită 
capulă familiei botezându-se, ceremonii, 
care se. vede de asemenea în alte țări 
slave.

Slara a păstrată printre vecurl ca- 
racterulă său vechiu, și practicarea ri
tului creștină se amestecă cu usanțele 
păgâne; astfelă, după rugăciunile cătră 
Dumnedeu pentru membrii familiei, ur- 
meză ofrandele cătră patronă, apoi pri
mirea rudeloră și amiciloră pe care fie
care le îngrijesce cum e mai bine. A- 
ceste recepțiunl anuale suntă însoțite d’o 
mare solemnitate pe care trebue s’o ob
serve fiecare familiă în unele localități. 
Sărbătorile dureză adesea trei dile.

Darurile se compună.- dintr’o lumi
nare de ceră, o plăcintă de grâu fiertu, 
tămâe, untă de lemnă și vină. Lumi
narea arde pănă se elice toastulă în o- 
norea serbărei. Iu acelașă momentă se 
aduce tămâia de care pe rândă se tă- 

mâii luminarea, plăcinta și ospeții. Apoi 
se aduce vinulă într'ună paliară, din 
care pe rândă voră înghiți de câteva ori 
membrii familiei și asistenții.

Aceștia, în timpulă ceremoniei, sunt 
toți strînșl împrejurulă mesei pe care 
suntă puse lumânarea și celelalte obiecte 
ce compună ofranda. In urmă fiecare 
ia și mănâncă câteva grăunțe de grâu 
fiertă, pe care preotulă parochiei le-a 
binecuvânta, fiă la biserică, fiă în casă. 
După aceea preotulă și capulă familiei 
(uneori unulu din invitați în loculă ce
lui din urmă) iau plăcinta și ținându-o 
fiă-care de câte o parte o taie cu cere
moniă după ce au udat’o cu vină. Mai 
târdiu se împartă bucățile acestei plă
cinte între asistenți. Restulă de tămâie 
și until de lemnă se dă preotului să le 
întrebuințeze la biserică în timpulă ser
viciului divină.

Fiă-care sată sârbescă fiindă pusă 
sub patronagiulă unui sfântă, are, ca și 
familiile, diua sa de sârbitore în care 
se sâvîrșesce o slujbă sfântului și lui 
Dumnedeu, spre a le cere protecțiunea 
cerescă contra grindinei, secetei, ploilor 
mari, și în generală contra a totă ce 
pote vătăma recoltele.
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plările, cari probezi, că starea siguri- 
tății publice este negligeată în modii 
extraordinara. Furturile prin spargere și 
uciderile producă frică ne’ntreruptă nu 
numai între locuitorii din comună, ci și 
între locuitorii din întregă Ungaria de 
medă-di și se pare, că cuibulă matado- 
riloră principali este mai cu semă Bir- 
seulă. Aci stă ascunsă pe la cumetrii 
lui renumitulă Stoia Sâmpetranu. Acesta 
este paserea acea bună, căruia 'i se atri- 
bue ultimulă atentată, cu dinamită. Aten- 
tatulă din vorbă a fostă îndreptată 
contra notarului Andrescu. Cu Stoia 
Sâmpetranu este încuscrită jumătate co
muna și de aici se esplică causa pentru 
care gendarmerie nu pote nune mâna pe 
elă. Altmintrelea nu e mirare decă îșl 
jocă mendrele după placă, căci ei ime
diată te amenință cu aprindere și omoră. 
Primăria comunală a cerută dela vice- 
șpanulă comitatului Timișora, ca în in- 
teresulă siguranței publice să le trimită 
24 gendarmi: până acum însă acestă ce
rere a rămasă fără nici ună resultată, 
ba ce e mai multă, nici cu privire la 
atentatulă cu dinamită din rendulă tre
cută nu s a pornită nici o cercetare.

Pentru împedecarea emițratinnilorn.
în mai multe orașe din Galiția au 

fostă prinși câțiva Omeni, cari suntă în 
suspițiune, că protegiază pe emigranțl 
prin mijloce ne permise de lege. In pri
vința acesta se comunică din Cracovia 
urinătorele:

„Uneltirile unoră agențl, cari îndem
nau pe poporă să emigreze, au atrasă 
de multă atențiunea gendarmeriei și po
liției de aici. Dumineca trecută, poliția 
cu consensulă autoritățiloră și ală pro- 
curaturei de stată din Wadowice, a luată 
în fine disposițiile necesare pentru împe- 
decarea acestora uneltiri. Marți dimineța 
au fostă arestați în Oswiecip 19 individ! 
suspecțl și în proprietatea acestora ares
tați s’a aflată unu milionă în bani gata 
și hârtii de valdre.“

S'au făcută totodată perchisițiunl do
miciliare și în alte mai multe orașe ale 
Galiției. Pănă acum au fosta prinși în 
urma acestora perchisițiunl 22 de indi
vidl și alțl 26 suntă în cercetare.

După cum se scrie din Lembergă, 
președintele cercului Biala, cu numele 
Froedrich, va fi pensionata fiindă acu- 
sata, că nu este destulă de energică și 
că prin acesta a ajutorată indirectă unel
tirile agențiloră. In Oswiecie, ună oră- 
șelu cu abia 5000 locuitori, se află 10 
agenturi privilegiate pentru mijlocirea 
emigrațiuniloră, cari dispună de numeroși 
agențl. Prin intervenirea acestora agen
turi au emigrată anulă trecută în Ame
rica 35,000 de omeni. Cercetările se con
tinuă.

România și Esposițiunea din 1889.
In cestiunea participărei României la 

erposițiunea universală din Paris», dela 
1881), d-lă Berger, directoră generală ală 
exploatațiunei, a adresată principelui G. 
Bibescu o scrisore, pe care o aflămă pu
blicată în „Epoca“ și în care d-lă Ber
ger face cunoscută, că ar pute reserva 
pentru exposițiunea română trei despăr
țituri din Galeria sud-vestică a secțiunei 
industriiloră diverse, în Palatulă din câm- 
pulă lui Marte.

D-lă Berger ar dori să scie câtă 
mai curendă, decă comitetulă română 
se hotărăsce a accepta acestă locă, sin- 
gurulă care mai rămâne vacantă și de 
care, cjice d-sa, era să dispună în favo- 
rea unei alte țări. Acestă locă are o su
prafață de 375 m. p.

Spre a da instalațiunii caracterulă 
națională, d-lă Berger rogă pe comitetă 
să stabilescă pe lungimea de 25 metri, 
care i-ar aparține, o fațadă decorativă de 
stilil română.

Comitetulă va fi autorisată a întruni 
în acestă locă tote produsele ce voră 
trimite expunătorii săi naționali, afară 
de lucrările de artă (sculptură și pic
tură) cari și-ară afla ună locă mai po
trivită în Palatulă Beleloră-Arte, unde 
administrațiunea francesă se însărcineză 
cu tote cheltuelile de instalațiune.

In urma acestei scrisori, principele 
George Bibescu a adresată ună apelă 
cătră membrii comitetului națională. In 
acestă apelă d-lă Bibescu face între al
tele cunoscută, că din interesulă ce la 
avută pentru participarea României la 
acestă exposițiune a părăsită băile dela 
Ems și s‘a stabilită deocamdată în Pa- 
risă, unde a formată ună comitetă ro
mână al cărui sîmbure se compune, pentru 
momentă, din d-nii Al. Ciurcu, Hillel, 
Petre Millo, Vladimire Gkica, C. Cos- 
tescu-Comăneanu, I. Lenșil; și a alăturată 
pe lângă acești domni doi membri in
dispensabili francesl, cari, prin înalta 
loră valore sciințifică și morală, prin ac
tivitatea și influența loră, voru face Ro
mâniei cele mai mari serviții; aceștia 
suntă d. colonelă Dally din armata te
ritorială, fostă oficeru superioră de zuavl, 
oficeră ală Legiunii de onore și perso
nalitate cunoscută de totă Parisulă, — și 
d. C. Lecoeur, arhitectă ală guvernului, 
omă de talentă, cavaleră ală Legiunii 
de onore.

Prin acești domul, dice d-lă Bibescu, 
ml-am asigurată deja ună biurou și ună 
șopronă, pe care doi amici ni le voră 
ceda în modă gratuită. Acesta e ună 
adevărată norocă, căci astădl nu se mai 
găsescu decâtă cu prețuri exorbitante.

Domnulă Bibescu află necesară, 
ca comisarulă generală română la Ex
posițiunea universală francesă să tra
teze, chiar de acum, cu una din compa
niile maritime, și să caute a obiține ceva 
mai bine decâtă cele 30 " 0 deja acor
date prin caietulu de sarcini ală Expo- 
sițiunii și de cătră Mesageriile Maritime.

Câtă pentru cheltuieli, d-sa crede, 
că guvernululă va consemți a acorda în 
scopulă acesta 100 pănă la 150 mii de 
franci și cu acestă sumă crede, că Ro
mânia se pote înfățișa cu onore la Ex
posițiunea francesă. La casă de lipsă ar 
pute veni în ajutoră și inițiativa privată 

prin organisarea câtorva mari serbări 
publice

Intemplărî diferite.
Sinucidere. Cassierulu dela percep- 

toratulă din Felegyhaza, Mihalovics Kal
man, după-ce a defraudată din banii de 
dare ai orașului 25,000 fl., s’a împușcată. 
Se 4ice că lipsa de controlă a causată 
acestă defraudare, dedrece de 9 ani ni
menea n’a controlată starea cassei.

Martori falsi. DUele acestea s’au 
terminată cercetările pornite contra unei 
bande de martori falși, ce s’a descope
rită încă la finea anului trecută în Kun- 
Felegyhaza din Ungaria. Conducătorulă 
bandei este ună așa numită Fekete Ur
ban, care a fostă odată învățătoră po
porală și care dispune de-o avere de 
vre-o 25,000 fl. Intre matadorii princi
pali se află mai mulțl inși, cari asemenea 
dispună de avere. Personele de rendă 
din acestă bandă suntă lipsite de ori 
ce avere; din taxele ce le primeau însă 
pentru depunerile loră false puteau să 
trăiescă bine. Când vr’unulă dintre frun
tașii bandei avea lipsă de bani, făuri a 
ună contractă cu doi martori falși, ca și 
cum d. es. cutare ori cutare i-ar datori 
o anumită sumă de bani; pe basa acestui 
contractă intenta apoi procesă și câștiga. 
S’au descoperită forte multe înșelătorii 
de natura acesta, căci banda memorată 
îșl esercitâ meseria ei timpă de 12 ani, 
păgubindă nenumărațl omeni. Afară de 
primulă conducătoră, toți ceialalți mem
bri ai bandei, între cari se aflau fete, 
femei bătrâne, feciori și bărbați bătrâni, 
au mărturisită adevărulă înaintea legei. 
Acești nefericiți omeni, cari pentru o 
depunere falsă primiau câte 5 fl., erau su
puși unei discipline adevărată milită- 
rescă.

Concertă în Brașovu.
Mâne, MercurI, în 1 Augustă st. n. 

1888 se va da o serată cu concertă in 
grădina dela Nr. 1. în favorea fondului 
de pensiune pentru dirigenții de musică 
militară c r. Musica militară va esecuta 
sub conducerea bravului ei dirigentă A. 
Kraus următorea programă:

I. Ouvertura la opera „Oberon^ de 
C. M. Weber. 2) Piesă nouă; „Donau- 
weibclienu valsă de Ioh. Strauss. 3) Pil- 
ger-chor und Lied an den Abendstem1- 
din opera „Tannluiuser“ de R. Wagner. 
4) Prima esecutare : „Kommst du ?“ Polca 
franșaise de A. Kraus. 5) Prima esecu
tare: „Symphonia Nr. 6“ de W. A. Mo
zart I Adagio. U Poco Adagio. III Me
nuet. IV. Presto. 6) Piesă nouă : „Fra- 
uenlistu, gavotă de A. Czibulka. 7. Piesă 
nouă: „Moment-Aufnahmenu, potpuriu de 
A. Kraus. 8) Fragmente din opera un- 

gurescă „Bank-bân“ de Erkel Ferencz.
9) „Hora Transilvaniei^ de A. Kraus.

Concertulă se va începe la orele 
8 sera.

SCERÎ TELEGRAFICE.
Copenhaga, 31 Iulie. ImpSratulă 

Germaniei a sosită aici erl la 11 
din c|i. Forturile danese și coră
biile l’au salutată cu salve de tu
nuri. Pe vapăre private se aflau 
mulțime de omeni, cari au salutată 
pe Imperată cu aclamațiuni sim
patice.

DIVERSE.
Banchetulu surdo-muțiloru. In Parish 

s’a serbată la 21 1. c. aniversarea de o 
sută de ani a institutului de surdo-muțl. 
Aniversarea s’a serbată între altele și 
printr’ună banchetă, la care au luată 
parte 200 de surdo-muțl, între cari se 
aflau și mai multe dame. La acestă 
banchetă, în adeveră liniștită, erau și 
câțiva ospețl cari sciau să vorbescă. Se 
încinse voiă bună între surdo-muțl, unii 
dintre ei începură să toasteze, vedl bine 
nu cu gura, ci cu ajutorulă propriului 
loră modă de vorbire pe degete. Unul 
dintre oratori a manifestată atâta senti
ment în vorbirea lui, încât mulțl dintre 
„ascultători11 involuntară erupseră în a- 
plause. Se vede der că și surdomuților 
le este dată posibilitatea de a figura în
tre agitatori.

Ctirsulu pieței Brașovu
din 24 Iulie st. n. 1888

Bancnote românesci Cump. 8.70 Vend. 8.74
Arginta românescfl . 
Napoleon-d’orî . . . 
Lire turcescl . . .
Imperiali...................
Galbini...................
Scris, tone. „Albina116" 

n u r * ;n
Ruble rusesct . . . 
Discontulu ....

ti 8.68 r 8.70
»• 9.88 i’ 9.92
r 11.20 11.24
n 10.20 n 10.24
n 5.88 ti 5.91
u 101.— r —.—

98.- H 98.50
n 117.— »» 118.
6‘/2--8°, o pe ană.

Cursulu la bursa de Viena
din 30 Iulie st. n. 1888.

Renta de aura 4°.„................... 102.15
Renta de hârtii 5l ....................................... 90.65
Imprumutula căilora terate ungare . 151,75
Amortisarea datoriei căilora ferate de

osța uugare il-ma emisiune) . . 98.80
Amortisarea datoriei căilora ferate de 

osta ungare (2-a emisiune> . . _ ,—
Amortisarea datoriei căilora terate de 

ostu ungare (3-a emisiune) . . 115.—
Bonuri rurale ungare........................105.___
Bonuri cu clasa de sortare .... 101.80
Bonuri rurale Banata-Timișa . . . 104.80
Bonuri cu cl. de sortare........................104.80
Bonuri rurale transilvane........................104.40
Mărci 100 imp. germane................... 60.87
Londra 10 Livres sterlinge .... 124.50
Imprumutulu cu premiulu unguresca 130.50
Renta de hârtiă austriacă .... 81.30
Renta de arginta austriacă .... 82.10
Renta de auru austriacă........................111.90
Losuri din 1860   139.80

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșianu.

Aceste dile de sărbători cadu între 
PascI și Rosalii. Fiindcă se întâmplă 
ca să nu fiă biserici în tote satele, se ia 
dreptu sanctuară ală ceremoniei ună 
arbore frumosă pe trunchiulu căruia se 
graveză o cruce. Acelă arboră de a- 
tuncl se socotesce ca unu obiectă de 
pietate. Este oprită de a se urca cine
va pe elă și d’a-i culege fructele, decă 
e arbore fructiferă, și s’ar crede că se 
comite o fără de lege tăindu-lă.

Deci, în diua de sărbătore, totă să
tulă se adună în jurulă acestui arbore 
și după ce preotulu binecuvinteză apa 
și spune câteva rugăciuni, țăranii îlă ur- 
meză în procesiune cu capulă golă, pur- 
tândă icone, cruci, luminări și alte em
bleme sfinte și cântândă rugăciuni pen
tru prosperitatea recolteloră și pentru 
fericirea locuitoriloru.

Ei străbată astfelu livedile, câmpiile 
semănate și revină prin partea opusă ca 
se se reunescă la umbra arborelui sfântă, 
după-ce au ocolită totă sătulă. Apoi 
preotulă reîncepe rugăciunile sale, se gra
veză o cruce nouă în arbore și mulțimea 
începe se mănânce. Ospățulă este în ge
nerală dată de sătenii cei avuțl; alte ori 
asistenții ’șl aducă fiecare bucatele loră.

Acestă răpede schițare, permite cred, 
ca cineva să'șl potă înfățișa îndestulă ca- 
racterulu generală ală acestui obiceiu 
națională, care a esistată totdeuna la 
Șerbi și care este probabilă, că se va 
conserva încă pentru multe secole.

(Va urma).

Oastelnlij. IFeterlxoff.
(Fine.)

Biserica e zugrăvită albă, c-u poleell 
bogate. Altarulu e despărțită prin ună 
didă plină de.sfinți, ca în tote bisericele 
ortodoxe. Acestă despărțitură (catapi- 
teasmă) are trei uși. Cea din mijlocă se 
numesce ușa împăratului; numai Țarulă 
are dreptulu a întră prin ea. Ea e mai 
tot-de-una închisă cu ună grilaj, așa că 
se pote vede ce se petrece în dosulă ei.

Ortodoxia permite de a se reproduce 
cu văpsell chipulă sfințilorh ; ea admite 
cântulu în serviciulă religiosă, însă ex
clude orl-ce imagini sculptate și cântulă 
cu instrumente. In bisericile ortodoxe 
cântă cântece vechi, forte frumose, luate 
dela Răsărită mai tote, unde au cădută 
în uitare și la Roma se cântă cântece 

orientale. Insă aceste cântece nefiindă 
însoțite de instrumente suntă forte greu 
de executată și ceră multă exercițiu.

Trecend prin parculă englesă ajungi 
la Monplaisir, căsuță mică de plăcere, 
zidită de Petru-cel-Mare. Casa e așe- 
dată la o posițiă forte frumosă, între ar
bori tufoșl.

Impăratulă Nicolae a făcută multă 
pentru a înfrumseța Peterlioff-ulă. Elă a 
construită soșele în tote părțile, a făcută 
să se sape o mulțime de basene pentru 
apă și a uscată ast-feliu pămentulă pe o 
intindere mare; a clădită în sfârșită o 
mulțime de vile în părțile cele mai ră
dicate și mai pitorescl. Una din acele 
vile semănă eu Charlottenhoff, de lângă 
Potsdam. Una din clădirile cele mai 
mari e Babizon, de unde se pote vede 
la mare depărtare, atâtă pe mare, câtă 
și pe uscată.

îndată ce ai eșită din aceste frum- 
sețl artificiale, dai de o mulțime de 
mlăștinl, pline de buriene, marea e ce- 
nușiă și uniformă, când cerulă e ca le- 
șia cum e adl. Câtă despre pavilionă, elă 
e măreță: e construită numai în graniță 
și marmură. Rendulă de josă e de gra
niță, tăiată în stilă egipteană ; colonele 

ce încungiură pavilionulh suntă negre și 
dintr’o bucată.

După prândă, prințulă ne lua la 
preumblări în direcția Oranienbaum. 
Drumulă e forte frumosă. La stânga, 
pe totă parcursulă, se întinde unii lanțh 
de vile și grădine ea și pe drumulu dela 
Altona la Blankenese.

Vila marei ducese Maria, numită 
Jerghievsk, atrage privirile tuturora. La 
începută Oranienbaum era reședința ami
ralului Mencicofi ; acuma aparține marei- 
ducese Elena. Castelulă semenă multă 
cu Peterhoff; clădirea principală are d’a- 
supra ună felh de cupolă, care portă o 
coronă de conte înaltă de vre-o doue- 
decl piciore. Două pavilione suntă legate 
de clădirea principală prin galerii. In 
fața castelului se află o terasă; ună ca- 
nală conduce la mare. Căderile de apă 
lipsescă cu totulă. Cu tote acestea ve
derea d'aci e mai frumosă ca la Peter- 
hoff, pentru că Kronstadt-ulh, care se 
află în față cu cupolele sale, insulele 
fortificate și pădurile sale, formeză ună 
tablou din cele mai pitorescl. împăr
țirea internă a castelului e forte prac
tică și plăcută.
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CONCURSU.
Pentru ocuparea postului de învețătore la școla de fetițe ro

mână elementară din șimleulu Silvaniei susținută prin .Reuniunea 
femeiloră române selagiane“ se escrie concursă cu terminu pănă la 
15 Augustă a. c. st. n.

Emolumentele împreunate cu acestu postă suntă: plată anuală 
de 360 ti. v. a. plătindă în rate lunare, cuartiră liberă în ediiiciulă 
școlei și lemne de încălzită peste ernă.

Doritorele de a obține acestă postă au se producă următorele 
documente:

1. Atestată de boteză.
2. Testimoniu școlastică, că au absolvată preparandia și că au

depusă esamenulă de cualificațiune, precum și atestată despre ocu- 
pațiunea de pân’acum și despre purtarea morală.

3. Se se dovedescă că posede perfectă limba română în vor
bire și scriere, de asemenea că vorbesce limba maghiară. Va fi pre
ferită, care va proba, că posede și limba germană și e versată în 
lucrulă de mână.

Concursele instruite în modulă aretată suntă a se trămite pănă 
la 15 Augustă a. c. st. n. la adresa subscrisului secretară ală Reu- 
niunei în Șimleulă Silvaniei (Sz. Somlyd).

Din ședința comitetului Reuniunei femeiloră române selagiane 
ținută în 28 Iuliu 1888.

Clara Oosma,
președintă. secretaru.

Garnituri de treierată cu vaporă, Garni
turi de treierată cu vertejă (Gopel).

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

ograba .șovă.

TIPOGRAFIA A. MOREȘIANU,
PIAȚA MARE Nr. 22,

înființată cu începerea anului acestuia, provâdută cu cele mai 110116 mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri.

primesce și efectueză totu lelulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auru, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulii și esecutat eleganții.

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.

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a eseuta orl-ce comandă în modulă celti mai 
esacttî și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.


