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Adunarea ce au ținut’o în ClușO 

proprietarii unguri ardeleni a fosta 
sgoinotdsă. Toți s’au plânsu amara, 
că guvernulu le amenință averea 
și bunăstarea prin noula seu plan 
de răscumpărare a r°galiilora. Fără 
nici o deosebire de partidă, ei lio- 
tărîră să tacă pași energici pen
tru apărarea loru. Adunarea a pri
mita propunerea de a se adresa 
parlamentului o representațiune îu 
acestă afacere. S’a alesa o comi- 
siune de 17 membri, toți deputați 
unguri ardeleni, cari să esamineze 
și să formuleze acesta representa- 
tiune ce-o va compune Reuniunea 
economică. Numai fișpanii, cari 
erau de față, s’au opusu memora
tei propuneri și după ce acesta a 
fosta primită de adunare, toți, afară 
de unuia, au părăsită sala.

„Decă acesta acțiune", esclamă 
deputatulu Zeyk, „nu va ave nici 
unu resultatu, atunci fiă-care de
putată ardeleană va sci care este 
datoria lui".—Cu alte cuvinte : să 
bage de semă guvernulă. căci de 
nu ne va da ascultare, vomă trece cu 
toții în șirurile oposiției.

Mișcarea Unguriloru ardeleni 
a produsă în adevăru mare sen- 
sațiă între toți Ungurii și nu pu
țină grijă le face ea celoră dela 
guvernă.

Se miră și se ciudesce „Pester 
Lloyd" cum de „cuteză" Ungurii 
ardeleni de a accentua așa de tare 
interesulu individuală față cu vis- 
teria statului, fără de a se opune 
în principiu din considerațiuni e- 
conomice proiectului de răscum
părare. Se miră că ei numescu 
pe ministrulă de finance „lioțu" 
și „înșelătoră" numai pentrucă 
câțiva inși ar pute să fiă scurtați 
în favorea totalității, apoi continuă 
„P. Lloyd11 astfelă:

„Tocmai pentru că se tracteză 
aici numai de câteva procente mai

multă, tocmai pentrucă e vorba 
de bani, devine lucrulu forte o- 
diosu și regretabilă mai alesă după 
ce teatrulă acestei ciudate irita
ți uni este acea Transilvaniă, unde 
classa proprietară fără deosebire 

'de partidă ar trebui se dea celor
lalte elemente ale poporațiunei 
cu totulu alte esemple. Dâcâ ună 
baronu, G. Banlfy, strigă în lumea 
largă: „inimiculă nostru celă mai 
mare este guvernulă ungurescă, 
mai mare decâtă ni-a fostă mos- 
covitulu în 1849 ,“ — ce echou 
voră ave. aceste cuvinte la cele
lalte naționalități dincolo de mun
tele Cruiului ?“

Este interesantă respunsulă ce 
îlă dă organulă lui Apponyy 
„Bud. Taghlatt* foiei tiszaiste efl’ 
cendă :

„Nu scimă decă aici e vorba 
numai de câteva procente, ob
servăm u numai, că după o părere 
forte lățită, posesorii de regalii au 
se fiă păgubiți cu jumătate din 
averea loră, o asemenea răscum
părare pote să placă lui „P. Lloyd“, 
der în Ungaria puțini voră apro
ba-o. Guvernulă a promisă — și 
acesta se înțelege de sine — de 
a plăti posesoriloru de regalii 
întregă suma și nu-i de escusată 
decă acum vre să escamoteze 
„câte-va procente". Decă „Pester 
Lloyd" învinuesce pe magnații ar
deleni, c’ară mâna apa pe mora 
naționalitățiloră, acesta este o apu
cătură vechiă. La alegerile din 
urmă contele Apponyi a fostă „na
ționalist", nu de mult primatele a 
tost suspiționat, că „sprijinesce pe 
panslaviști" și acum vină la rendă 
Ungurii din Ardelu. Ar fi timpulă 
ca „Pester Lloyd" să-și mai schimbe 
melodia, căci nu pote veni totă 
cu străvechiulă „ctdumniarcaudacter11.

Forte bine vorbesce aici foia 
apponyistă, când se tracteză de 
pielea aristocrațiloră unguri din 
Ardelu. De ce nu combate însă

miserabilele apucături ale foiloru 
guvernamentale și atunci, când se 
tracteză de cea mai nerușinată ca- 
lumniare a Româniloră și a băr- 
bațiloră loră fruntași?

Doră nu se voră spăria Un
gurii ardeleni și de astădată de 
gogorița lui „P. Lloyd" și voră 
rămâne consecvenți în acțiunea 
loră; doră nu voră crede contelui 
Aurel Bethlen, care c|ice, că e 
mai bine să fi mamelucă maghiară 
și să piereți jumătate din avere, 
decâtă să stai de vorbă cu Ro
mânii și Sașii din Ardelă!

0 ordonanță a ministrului de răsboiu 
Bauer.

Ministrulă de răsboiu Bauer a dată 
o ordonanță ce s’a publicată dilele a- 
cestea în „Militar Zeitung" din Viena. 
Resumată în câteva cuvinte, ea dice : 
Celă ce nu scie bine limba germană, nu 
pote fi oficeră în reservă, er cuprinsulă ei 
mai pe largă este următorulă: Pentru 
postulă de oficeră în reservă este com
petentă a da atestată de cualificare și a 
judeca corpulă la care aparține și la 
care șl-a făcută fiăcare anulă de volun
tară. Comisiunei esaminătore ’i se im
pune se se țină strînsă de punctulă 132 
ală disposițiunei referitore la scolele de 
instrucțiune militărescl, mai alesă să țină 
strînsă la aceea ca respectivulă să cu- 
noscă limba germană bine.

In urma ordinațiunei acesteia, acelă 
voluntară de ună ană care nu cunosce 
limba germană așa încâtă să se potă fo
losi de ea, nu va pute fi oficeră în re
servă și nici atunci nu pote să fiă decă 
esamenulă din cunoscințele teoretice nu 
l’a depusă în limba germană. Elă nea- 
veudu-le acestea va fi indusă în proto- 
colulă esaminațiloră în rubrica celoră 
neapfil.

Acesta este cuprinsulă ordinațiunei 
ministrului de răsboiu Bauer, a cărei pu
blicare a făcută multă sânge rău în dia- 
ristica maghiară, căci, dice „Egyetertes", 
ordinațiunea acesta nimicesce de totă

ceea ce a accentuată ministrulă de hon- 
vedl Fejervary Geza în camera deputa- 
țiloră, că adecă necunoscerea limbei ger
mane nu împiedecă de locă depunerea 
esamenului pentru postulă de oficeră în 
reservă.

Totă „Egyetertes" în numărulă său 
dela 2 Septemvre scrie din incidentulă 
acesta ună primă articulă suptă titlulă: 
„Ministrulă de răsboiu germanisătorău din 
care estragemă următorele pasage mai 
interesante:

„Ministeriulă comună de răsboiu e 
incorigibilă. De elă nu se prindă nici 
decisiunile parlamenteloră, nici sfatulă 
blândeloră delegațiunl, nici istoria și e- 
semplele altoră popore. C’ună absolu- 
tismă ne mai pomenită impune limba 
germană corpului oficerescă. In armata 
austriacă, căci înzădară o vomă numi 
austro-ungară, nu voră pute înainta la 
rangulă de oficeră nici Napoleonă, nici 
Wellington, nici Bem, nici chiar Alesan- 
dru celă Mare, pănă nu voră învăța lim
ba nemțescă.

„Germanisarea miliției de multă n’a 
pășită pe scenă cu atâta brutalitate, ca 
acum prin ordinațiunea cea mai nouă a 
ministrului comună de răsboiu Bauer, 
publicată în „Militar Zeitung"....

Ordinațiunea lovesce dea dreptulă în 
voluntarii de ună ană, vrendă, prin ea, 
să le îngreuneze câștigarea săbiei de o- 
ficeră, la care de altmintrelea aspireză 
numai fiind că suntă siliți. Pe calea a- 
cesta cugetă Bauer a înmulți în armata 
comună numărulă Maghiariloră?" „Ast
felă întimpină elă sacrificiile nemărginite 
ale națiunei maghiare, că face imposibilă 
înaintarea fiiloră ei?...“

E evidentă, că domnii aceștia, vor- 
bindă de cei dela ministeriulă de răsboiu, 
n’au învățată nimică la Sadova și Blume- 
nau. Domnii aceștia ne lingușescă când 
ne atingă și ne dau cu piciorulă, îndată 
ce și-au ajunsă scopulă.

„Gândescă că Ungaria într’o bună 
dimineță nu le-o va re-întorce? Ei ne 
țină pe noi destulă de hăbăuci ca să 
dămă pe mâna loră milionele nostre și 
sângele nostru și să.suferimă în tăcere

FOILETONUL^ „GAZ. TRANS." Frundă verde de pelină 
Hai mândruță să bemă vinii 
De ai gândii să ne iubimă, 
Der de-ai gândii să ne lăsămii 
Haida vinarsti se mai bemii.
— Bade, bădișorulă meu 
De-omii bea ori vinarsu ori vinii 
Nu potemă să ne iubimii: 
Ne-amă iubi și nl-e păcătă, 
Ne-amă lăsa și nl-e bănată, 
Omenii ne vorovescă , 
Părinții nu ne voescii.

*
Dă-mă maică, de me-i da,
După celă cu cetera;
Elă dice, io-oiu juca
Când n'omii ave ce mânca.

*
Gura cea de jidovancă
E ca carnea cea de vacă:
De ce-o frigl, de ce-i mai sacă; 
Der gurița de Română
E ca carnea de găină:
De ce-o frigl, de ce-i mai bună.

Asta-i fata cea de-apoi
Care dă sare la boi
Și la feciori buză moi;
Asta-i fata cea de-atuncl 
Care dă sare la junei
Și la feciori buze dulci.

*
Asta fată’ml place mie

Că-i cu locă și cu moșie; 
Locu-i bună moșia’ml place 
Der cu hîda ce m’oiu face? 
Locu-’i bună și roditoră 
Der urîtu-i stătătoră.

*
Mătrăgună din făgete 
Culesu-te-au două fete
Să te deie la feciori
Să le jdee ’n sărbători

*
Rumenelă din potică 
Face pe lelea voinică
Și pe badea de nimică.

❖

Când, măicuță, m’ai făcută 
Tie bine țl-a părută
C’ai gândită că faci fecioră 
Să-ți scotă plugulă din ocolă 
Să-ți ară ție de ogoră.
Decă m’ai vădută că ’să fetă 
Te-ai aflată tare ’nșelată....

*
Urîtu-mi-am dilele 
Ca și robulă fierele, 
Urîtu-mi-am vieța 
Ca și robulă temnița.

CJviziTa.xiiă,.
I.

Intr’ună ană pe secerată

Mare brumă a picată. 
N a picată de vreme tare 
Cl-a picată de supărare, 
Că vre ună craiu să se ’nsore 
Să iee pe sora sa;
Der soru-sa nu voia, 
Pân’ șl-o face scară mare 
S’ajungă pănă la sore 
Să-’lă cheme de nănașă mare 
Pe lună s’o cheme nună.....
Crăiuțu din graiu grăia: 
EșI tu sore din chilie 
Și hai blemă la cununie. 
Sorele din graiu grăia: 
Ba eu frate n’oiu eși 
Pănă-i face drumă bătută 
Drurnă bătută peste Abrudă, 
Podă de-aramă preste vamă.... 
Crăiuțu din graiu grăia: 
Eși tu sore din chilie 
Și hai blemă la cununie...

II.
Popa prinde-a cununa 

Iconele-a trămura, 
Maica sfântă ’ncepe-a plânge, 

er nu plângea cum se plânge 
Ci vărsa lacrăml cu sânge: 
Și ’ncepea așa să strige ;
„GățI popă de cununată 
„Că faci prea mare păcată, 
„Că cununi soră cu frate 
„Când suntă străine bugăte."

Poesii poporale,
culese de /uliu yioldmaiM.

Jălui-m'așă jălui
Jălui-m’așă nu am cui,
M’aș jălui codrului:
Codru-i verde, nu mă crede
Maica-i peste apa verde 
Nicl-odată nu vede.
M’așu jălui pădurei: 
Și ea-i jalnică ca mine
Că-i pică frunda de sine.
M'așă jălui drumului: 
Drumulă încă-i supărată
C’ă-I de mulțl voinici călcată 
Dela noi și din altă sată, 
Și cu lacrimi picurată

*
Turturica-i turturea
Turbură apa șl-o bea
Și se duce unde vrea,
D<?ră eu, sărac de eu, 
Nici o turbură, nici o beu 
Nici nu mă ducă unde vreu

*
Pân’ am trăită cu codru
Fost’am roșu ca focu,
Der de când trăescă cu țera 
Gălbenit’am ca și cera,
Lăsa-voiu țera în pară 
Și nfoiu da la codru ieră,
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când vedemă ci înalță pe alții, străini de 
semțirile. cugetele și limba noștri ?

„Tote acestea poți merge câne câ- 
nesce pe timpulă manevreloră șia eser- 
cițiiloră. Cum voră merge însă lucrurile 
atunci când nu vomă mai face marșuri 
în glumă, ci serioșii ? 0 scie și celă mai 
de rendu laicii, ci sortea răsboieloră de
pinde dela calitatea corpului oficerescă. 
Ce va face atunci oficerulă acela, care 
scie nemțesce fiindci e nemții, der nu se 
pbte înțelege nici pe sine și cu atâtă mai 
puținii a se alipi de feciorulă ostașii ma
ghiarii? Prin ce va face să-’i crescă cu- 
ragiulă în luptă, să-i câștige încrederea, 
să-i aprindă sufletulă spre vitejiă?

„Pentru a dobândi acesta nu este 
de ajunsă nici limba germană, nici dis
ciplina. Singura ideă a naționalității mai 
pote conduce astăijl pe-o armată, la în
vingere. 0 spunemă francă și fără re- 
servă, că stegurile nostre nu voră fi în
coronate de învingere pănă atunci, pănă 
când armata nostru nu va fi națională, pănă 
când limba ei de comandă nu va fi ma
ghiară, pănă când drapelulă "ei nu va fi 
„tricolorulă" ; nu vomă câștiga învingere 
pănă când oficerii armatei voră fi streini.

„Ordinațiunea ministrului Bauer va 
face să se scandaliseze întregă țâra. Cea 
dintâiu datorință a camerei deputațiloră 
este a face să se retragă acestă vătămă
tor? și dăunăciosă ordinațiune. Și acâsta 
nu numai pentru că ea este germanisă- 
tore, ci pentru că serviciulă militară as- 
tădl este o carieră, dela care noi nu 
vremii să fiă eschișl tinerii maghiari."

Procesulu de pressă alu foiei ..Ro- 
mănische Revue.“

(Raportă specială ală „Gaz. Trans.“) 
Aradu, 1 Sept. 1888.

Acestă procesă s’a pertractată la 30 
Augustă a. c. înaintea curții cu jurații 
de aici în fața unui publică destinsă și 
numărosă.

Juriulă a fostă compusă din 12 Un
guri — cu nume împestrițate nemțeșcl. 
Dintre cei 36 jurați citați, 11 nu s’au 
înfățoșată și cei presențl s’au întregită 
prin cetățeni din auditoriu, fără să se 
fi constatată „că ore ar fi capabili a fi 
jurați ori nu —“ punctă de nulitate a 
procedurei.

Presidentulă tribunalului: Otrubay. 
membri: Steinitzer Petrovszky. Notar: Dr. 
Simon și dragoman: Dr. Steinitzer. Acusa- 
toru : Parecz Gyârgy. Apărătorii: Corio- 
lană Brediccanu.

După constituirea juriului, presiden
tulă deschide ședința. Jurații depună 
jurămentulă, se face înterogatoriulu acu- 
satului care răspunde în limba germană. 
Se cetesce actulă de acusare, apoi pro
vocă presidentulă pe acusată să-și facă 
decă voiesce declarațiunea prealabilă.

Ștefanii ATbu: îmi pare rău că nu’ml 
este iertată a'ml face declarațiunea în 
limba maternă, adecă în cea română; 
der fiindă articululă încriminată scrisă 
în limba germană și fiindă că unguresce 
și așa nu m’așu pute esprima în modă 
clară, voiu spune pe scurtă ce voescă a 
vă spune în limba germană:

„Articolii încriminați nu i-am scrisă 
din altă motivă și cu altă intențiune, 
decâtă să arătă rătăcita direcțiune a sis
temului de guvernare domnitoră în țera 
nostră și prin acesta să contribuescă la 
lămurirea opiniunei publice; — der nici 
înainte de ce am scrisă, nici când am 
scrisă, nici după ce am scrisă, nici de 
presentă, nu simțescă „ură" contra na- 
țiunei maghiare."

După acestă declarațiune se citescă 
articulii în limba germană (punctă de 
nulitate, deorece jurații unguri nu înțe- 
legă articulii cetiți numai nemțesce). In 
urmă presidentulă dă cuventulă acusa- 
torului.

Parecz Gyuta: „Românise he Revue" 
e ună diară susținută de ultraiștl români 
cu scopă de a servi ca magazină pentru 
tote injuriile ridicate în contra națiunei 

maghiare spre informarea rea a străi
nătății.

Acusatulă Ștefană Albu e unulă 
dintre cei mai mici apostoli ai inimici- 
loră încarnați ai statului maghiară, dâr 
ce credeți, ce felă de omă e densulă? 
E destulă că vă spună cumcă a studiată 
în preparandia de stată în Deva, și așa 
în locă de mulțămită și recunoscință 
cătră națiunea maghiară, a cărei binefa
ceri le-a gustată, etă acum agiteză în 
contra statului, a instituțiuniloră, în con
tra ideii de stată maghiară citeză din 
articolii incriminați, apoi urrneză:

Vedeți că totă ce Ungurului îi e 
sântă, pentru acestă felă de omeni ca 
Ștefanii Albu e nedreptate, asuprire și 
abusă. „Nedreptate, că Românii seu na
ționalitățile suntă asuprite și scose cu 
puterea de pe tote terenele constituțio
nale" cum dice scriitorulă articuleloră. 
Nu e adevărată însă că în patria acesta 
Ungurii au mai multe drepturi, că suntă 
protejați, pre când naționalitățiloră li 
s’ar răpi cele mai nobile drepturi. Dreptă 
aceea numai ura și nepatriotismulă au 
putută dicta aceste neadevăruri și D-v. 
d-loră jurați să fiți atâtă de patrioțl și 
să declarați pe Ștefană Albu de culpabilă 
pentru ațîțarea contra națiunei maghiare 
și pentru care delictă ridică acusă în 
contra D-sale.

Cuventarea apErătorclOi Coriolanfl Brediceanu:

N’am pășită în acestă sală cu cuge- 
tulă, ca prin puterea oratoriei să vă cu- 
cerescă semțămintele D-văstre, d-loră ju
rați. Laurii oratoriei sunt meniți pentru 
alții, mai vrednici decâtă mine. Eu mă 
mulțămescă decă, basată pe dreptate, că- 
utândă dreptatea, voi afla dreptate. Și 
cumcă voi afla dreptate, am cea mai pu
ternică garanță în liberalismulă depusă 
în legile patriei nostre, referitore la li
bertatea presei și a cuvântului.

Legea de pressă din 1848 și dispo- 
sițiunile codicelui penală, cari se estindă 
asupra producteloră de pressă, în ade- 
vără, suntă atâtă de liberale, încâtă se 
întrece cu tote legile de pressă din sta
tele europene constituționale, ba unele 
disposițiunl ale legei de pressă din pa
tria nostră diferă de legile altoră state 
civilisate în favorea cuvântului liberă și 
libera esprimare a gânduriloră și tocmai 
din acestă motivă speră, că aplicându-se 
legea la articulii încriminați și la cele 
cuprinse întrensele, nu se va primi pro
punerea d-lui acusatoră publică.

Nu mă voi estinde asupra tendinței 
jurnalului periodică „Românische Revue" 
apostrofată de d-lă procuroră în modă 
pecâtă de vehementă, pe atâtă de ne- 
dreptă ; nu o facă, pentru că nu am autori- 
sațiunea de a apăra o redacțiune, care 
nu este acusată și a cărei representântă 
nu sunt; ci mă voi restrînge pură și 
simplu la articulii încriminați și la clien- 
tulă meu.

D-lă procuroră află în articulii în
criminați delictulă cuprinsă în §. 172 
al. 2 : „ațîțare în contra naționalități
loră", va să dică află de constatată, că 
scriitorulă articuleloră „a ațîțată pe Ro
mâni în contra națiunei maghiare." — 
Conceptulă ațîțărei îlă determină legea 
positivă (în §. 171) în înțelesulă cumcă 
ațîțarea se cuprinde „în directa provocare 
la ură contra unei naționalități" prin adu
nări, foi etc.

Cumcă acusarea rădicată e cu de- 
severșire neîntemeiată, arată tocmai cu- 
prinsulă articuliloră încriminați, căci în 
aceștia nici vorbă nu este de națiunea ma
ghiară, nu’i vorbă de ură și nici de vre-o 
provocare directă cătră Români ca se urască 
națiunea maghiară.

Acusatulă singură aci în fața tutu
rora a declarată, că nu sâmte și nici nu 
a simțită ură în contra națiunei maghia
re ; eră în articulii încriminați elă în- 
culpeză forte apriată guvernulă și siste- 
mulă de guvernare ca isvorulă gravami- 
neloră. Și decă autorulă însuși nu- 
mesce în critica sa guvernulă și siste- 
mulă de guvernare domnitoră ca factoră 
ală releloră, cu cari naționalitățile suntă 

asuprite — atunci nimeni nici chiar d-lă 
procuroră n’are dreptulă d’a identifica, 
d'a înlocui „guvernulă și sistemulă său 
de guvernare" cu națiunea maghiară. — 
Națiunea maghiară u’a putută și nici nu 
pote causa vătămările și gravaminele cu
prinse în articulii încriminați.

(Va urma).

SCIR1LE DILEL
Apelulă baronului George Banffy 

în afacerea răscumpărărei regalieloră, a 
produsă mare consternare în șirurile 
mameluciloră. Contele Bela Banfiy se 
plânge în „Kolozsvar" asupra lipsei de 
tactă a tizului său George Banfiy, er 
contele Aurel Bethlen ia în apărare gu
vernulă, în modă înfocată, contra acu- 
sațiuniloră ce ’i se facă. Elă 4ice în_ 
tre altele, „ceea ce privesce imputarea 
capitală, că am fi mamelucl, s’ar pute 
multe scrie despre acesta; der acum ob
servă numai, că mai bine preferă a fi 
ună mamelucă maghiară, decâtă a îm
părtăși vederile de față ale conlocuito- 
riloră mei Valachl și Sași" — Va să 
Țică mamelucl cu ori ce preță. Ș’apoi 
să nu se bucure guvernulă și să nu se 
simță încuragiată în fatalele sale porniri ?

*
„Foia bis. și scol." din Blașă aduce 

scirea, că d-lă canonică Simeonu Popă 
Mat ei u s’a denumită rectoră în semina- 
rulă teologică din Blașiu; d-lă Dr. Isi- 
doră Marcu, profesoră de teologiă, fu 
numită prefectă de studie la acelă se- 
minară. In fine d-lă Dr. Augustin Bunea, 
fostă profesoră de dogmatică în semi- 
nariulă teologică, s’a numită protonotară 
consistorială și capitulară, totodată și 
secretară metropolitană.

** *
D-lu Dr. Ioană Ardeleană, fostă pro

fesoră ordinară la gimnasiulă română 
din Beiușă, s’a denumită profesoră la 
gimnasiulă română din Blașiu.

* **
Ni se scrie din țera Oltului: Intr’una 

din Duminecile trecute am asistată la 
săvârșirea serviciului dumnedeescă în co
muna Vadu, a căreia biserică e una din 
cele mai frumose din țera Oltului. In 
aceea di pentru prima oră s’a celebrată 
în comuna Vadă sânta liturgiă de cătră 
noulă Vicară ală Făgărașului, d-lă Ba- 
siliu Rață. Credincioșii au rămasă forte 
încântați de modulă cum a slujită și mai 
vîrtosă de frumosa predică a noului Vi
cară. — Corespondentulă accentueză tot
odată meritulă d-nei Floriana I. A. Cos- 
garia, care a binevoită a decora biserica 
cu diferite lucrări forte frumose, esecu- 
tate de mâna sa dibace. Altmintrelea 
d-na Floriana I. A. Cosgaria a primită 
diplomă și dela esposițiunea română din 
Sibiiu (din 1881), pentru frumosele sale 
lucrări.

** A
Nl-se comunică, că d-na contesă 

Zoe de Rosetti din BucurescI a binevoit 
a dărui, prin d-na presidentă Susana 
Andreiu Mureșianu, suma de 10 fl. v. a. 
pentru fondulă „Reuniunei văduveloră 
sărace din Brașovă-Săcele.

** *
Din cuprinsulă unui anunț unguresc, 

publicată dilele acestea pe pag. a 4 a 
foiei nostre, aflămă necesară a comunica 
următorele cetitoriloră noștri: Articululă 
de lege XXIV din anulă 1888, privitoră 
la darea pe beuturi spirtuose, întră în pu
tere din 1 Septemvre nou a. c. Prin a- 
cestă lege se impune tuturoră celoră ce 
voră produce rachiu seu spirtă din 1 
Septemvre încolo, o contribuțiune de 35 
cr. după fiă care litru de alcohol produs 
prin ferberl în căldările usitate, eră in 
fabrici de 45 cr. după fiăcare litru de 
alcoholă (spirtă). După spirtulă seu ra- 
chiulă produsă pănă la 1 Septemvre se 
plătesce o dare întregitore de 24 cr. 
pentru fiăcare litru de alcoholă. Scu
tiți de acestă contribuțiune suntă nu

mai 10 litri de alcoholă pentru economi 
și 20 litri pentru speculauți cu rachiu, 
precum suntă: birtașii, venejătorii de ra
chiu, căfănarii, cofetarii etc. Posesorii 
de cantități de rachiu mai mari decâtă
10 resp. 20 litri de alcoholă suntă în
datorați a arăta pănă în 3 Septemvre 
a. c. la stațiunea de finanțl, la care a- 
parțină, in scrisă, în 2 esemplare, totă 
cantitatea spirtuoseloră loră împreună 
cu cuprinsulă alcoholică ală acestora.

*
• »

De rândulă acesta aniversarea învin
gerii dela Sedană a fostă serbată în Ber
lină cu o pompă estraordinară. La pa
rada militară 42,000 de omeni au fostă 
înșirați pe câmpulă „Tempelhof", canicl 
odată mai înainte. In contra obiceiu
lui de pănă acuma, împâratulă Wilhelm
11 a fostă celă dintăiu, care s’a presen- 
tată pe câmpulă de paradă, deja la 7 
ore dimineța. Elă a comandată în per- 
sonă. Sera, la retragere cu musică, s’au 
întâmplată escesse mari, așa că a trebu
ită se întrevină și armata. S’au arestată 
o mulțime de escedențl.

** *
Statulă română posede astădl o re

țea de căi ferate în lungime de 2405 
kilometri. In curândă se va începe 
construirea unoră nouă linii de căi fe
rate, după a cărora terminare România 
va ave o rețea de cale ferată în lun
gime de 3070 kilometri.

* 
A *

Căile ferate române ce ducă la por
turi suntă in plină activitate; cantități în
semnate de grâu din districtele Moldo
vei și de prin Prahova, Buzău și Bră
ila suntă în continuu espedate spre Bră
ila și Galați, de unde fără multă aștep
tare se încarcă și se espedeză pentru 
Francia și Englitera. Cererile din afară 
suntă însemnate și prețurile în urcare. 
Vină și rachiu de prune în anulă acesta 
va fi puțină în România.

Din statistica Rusiei.
In Petersburgă a apărută nu de multă 

primulă volumă ală statisticei Rusiei, 
care este de mare însămnătate, nu nu
mai pentru colosulă de împărăția a Ța
rului, ci și pentru alte împărății și po- 
poră. Statistica acesta s’a făcută de că
tră ministrulă interne rusescă după da
tele statistice din 1884—85. Estragemă 
din statistica acesta urmâtorele:

întregă poporatiuuea imperului ru
sescă în 1885 consta din 108,787,235 de 
suflete, dintre cari 54,063,353 bărbați er 
53,888,042 femei. In părțile singuratice 
ale imperiului proporțiunea se înțelege 
că e alta. Așa d. es. în guvemamentulă 
Vistulei, poporațiunea e multă mai desă, 
er în cele 50 guvernamente europene po
porațiunea e mai rară. Așa în Caucas 
numărulă locuitoriloră e 7,284,547; în 
Finnia 2,176,421 ; în Asia meridională 
5,327,098 și mai rară este poporațiunea 
în Siberia: 4,313,689, numeră care 
față cu estinderea pământui e forre 
mică.

Ce privesce sporirea poporațiune, nu 
ne putemă provoca decâtă numai la da
tele referitore la Rusia europenă pentru- 
că sporirea poporațiunei în celelalte părți 
ale imperiului e făcută pe base forte ne
sigure. In anulă 1885 în guvernamen
tală Vistulei totă la 1000 locuitori se 
vineau 38-5 nascerl, 25-8 cașuri de morte, 
7'9 căsătorii și 12'7 sporire naturală, pe 
când în celelalte guvernamente europene 
la 1000 locuitori se vină 48'4 nascerl, 
35-1 cașuri de morte, 8.4 căsătorii cu 
sporire de 13’3.După datele acestea nascerile 
au întrecută cu 1,094,583 cașurile demorte. 
Intre anii 1867 —1881 sporirea a f ostă 
cu multă mai bagatelă, ca de atunci în- 
coce.

Rusia, afară de Finnia, are 1274 o- 
rașe cu 13,756.205 locuitori. Dintre o- 
rașele aceste, afară de Petersburgă și 
Moscva, n’au nici unulă mai multă de 
500,000 locuitori. Varșovia și Odessa 
au câte 200,000, er celelalte tote sub 
100.000.

E interesantă statistica imigrăriloră 
și emigrăriloră în părțile europene și 
asiatice ale imperiului în decursulă co
loră 30 ani din urmă, adecă dela 
1856-1885.
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Emigrarea supușilorfl rusescl d. e. 
în ținuturile europene cresce necurmata. ( 
In 1856 abia au emigrata 17,542, pănă 
când în 1884 numărulfl lora se urca la 
377,414. '

In decursă de 30 de ani au emi- ’ 
grata spre apusa și mecjă-cji cu totula 6 ] 
milione de omeni, dintre cari numai 5 : 
milione s’au reîntorsa în patria râmă- ■ 
nândfl ceilalți în pămentfl streina. Față 
de emigrarea acesta în ținuturile asiatice 
spre răsărita și me4ă-di, numărulfl emi- 
granțilora în proporția e mai mica. Așa 
în 1856 abia 11,223 de supuși rusescl 
și-au părăsita țâra, er în 1885 numai 
5092.

După o altă statistică scimfl, că în 
1880 în Germania locuiau 57,385 Ruși, 
în Austro-Ungaria 11,654, în Francia 
10,935, în Anglia 14,468, er în America 
84,279, dintre cari 48,557 Poloni.

Numerula streinilora, cari merga în 
Rusia, cresce din anfl în ana: în 1856 
numai 70,342 de streini au mersa în 
Rusia, dintre cari 37,091 erășl s’au de
părtată, pe când în 1885 numărulfl Lora 
era de 668,377, dintre cari s’au depărtata 
545,852. Cei mai mulțl streini, cari cu- 
trieră Rusia, sunta Nemți; așa în anii 
din urmă au mersa în Rusia 405,342 de 
Nemți, dintre cari 339,909 erășl s’au de
părtata ; în 1885 numerula lorfl era de 
65,433. După Nemți vina locuitorii aus- 
tro ungari ala cărora număra însă e cu 
multa mai mica. Mai puțini sunta Fran- 
cesii și forte puțini Anglesii.

E de însemnata, că nici într’o țeră 
din Europa nu se dau atâtea incendiurl 
ca în Rusia. Aici e lucru de tote dilele 
a audi, că au arsa sate întregi. In Ru
sia europenă, afară de guvernamentula 
Vistulei și Finia, 1884 incendiile au pri
cinuita o pagubă de 60.3 milione ruble 
er în următorula ana (1885) paguba s’a 
urcata la 82.6 milione ruble.

Ce privesce industria rusescă, în 
1885 numărulfl fabricilora și atelierelora 
de industrie era de 83,182. Dintre a- 
ceste 20,381 erau în guvernamentula 
Vistulei și 62,801 în celelalte ținuturi 
ale Rusiei europene, afară de Finnia. 
In fabricile și atelierele aceste lucrau 
la olaltă 139,652, respective 994,787 
muncitori, er prețuia articulilora pregă
tiți de ei se urcă la valorea de 185 de 
milione 822,214, respective 1,121.040,269 
ruble.

Cele mai puține suntfl fabricile de 
bere, de cari nu dispune Rusia mai mult 
de 1870.

Să aruncăma însă o scurtă privire 
și asupra statisticei privitore la învăță- 
mentu:

In 1885 în întregfl imperiulu ru- 
săscu numărula școlelorO de totă cate
goria era de 41,498 cu 2,595,797 elevi 
de ambe sexele. Dintre școlele acestea 
erau 8 universități cu 12,939 de ascul
tători; 561 gimnasie cu 131,332 studențl; 
476 școle de fete eu 97,431 eleve; 402 
școle superiore de specialitate pentru 
băețl, cu 56,242 elevi; 41 școle superiore 
de specialitate pentru fete cu 3430 eleve 
și în fine 40,010 școle elementare cerce
tate de 1,660,443 băețl și 543,980 fetițe. 
După datele aceste tota la 2570 locui
tori se vine o școlă. Multa trebue deci 
se mai facă Rusia pe terenula școlara 
pănă va pute rivalisa cu celelalte state 
europene.

Ca încheiere mai adaugema următo- 
rele: In anula 1885 în întrega imperiula 
moscovita (afară de guvernamentula Vis
tului și Finniei) se aflau 1169 de tipogra
fii, 1543 librării și 545 biblioteci dintre 
cari a treia parte se află în Petersburgfl 
și Moskva.

Statistica acesta, din care noi amO 
fflcutu numai una scurta estrasă, arată 
din destula starea internă a Rusiei în 
tote privințele.

TURNULU EIFFEL
Colosală exposițiunei universale dela Parisă.

Cea mai esagerată și îndrăsneță cu
getare, născută d’o imaginațiune esaltată, 
este p’aci să ajungă o realitate. Turnula 
colosala ala Babilonului moderna cresce 
și se înalță pe fiă-care 4> mai susfl în 
aerfl. Din înălțimea proiectată de trei 
sute metri peste o sută metri s’arădică 
d’acum d’asupra pământului ; secolula in- 
dustriilorâ perfecționate va poseda anulfl 
viitorii cela mai mărețfl și cela mai în
semnata monumenta prin acestă colonă 
de ferfl, ce domnula H. Eiffel va pre- 
senta Parisienilorfl și milionelorfl de stre
ini, cari vorfl veni la metropola de pe 
malula Seinei spre a asista la concursulfl 
paclnicu alfl poporelortt.

Astă-dl, nouă luni înaintM deschi- : 
derei marelui concursă internaționala pe 
tăremula industriala ce se pregătesce la : 
câmpula lui Mars, mai lipsescfl încă pănă 
la terminarea definitivă a turnului a- 
prope două sute metri, căci atunci tur
nula Eiffel va domina peste tote turnu
rile bisericelorfl și peste tote cupolele 
palaturilora istorice ale Parisului.

In comparațiune cu cele săvârșite 
pănă acum, aceste două sute metri de 
construcțiune sunta 0 adevărată jucăriă 
de copii.

Mari lupte a trebuita să susție dom
nule Eiffel pănă să isbutescă nu numai 
a obține din partea guvernului o sub- 
vențiune d’unfl milionfl și jumătate pen
tru turnula său, ci chiar pănă să dobân- 
descă simpla permisiune d’a-la construi.

Atâta arhitecții câta și învățații con
siderau lucrula cu o utopiă, ca o ilusiune 
fantastică, atacând posibilitatea d’a da 
unei asemene copstrucțiunl cuvenita so
liditate și mergeau pănă a dovedi prin 
calcula, că oscilațiunea singură a unui 
edificiu d’o asemene înălțime ar constitui 
untt pericole permanenta și ar pute pro
duce căderea mândrului turna.

Der domnula Eiffel îșl procurase 
dela membrii diferitelora academii sciin- 
țifice răspunsuri aprobătore, prin care să 
pronuciâ în favorea proiectului, negându 
positive ori ce pericole ale oscilațiuni- 
lorfl. Afară de acesta veneu în ajutorul 
proiectului său petițiunile astronomilorâ 
dela mai multe orașe din provinciă, care 
daclarau că din terasa superioră a tur
nului proiectate se vorfl pute face cele 
mai folositore observațiunl și descope
riri, cum nu se potâ spera dela nici unfl 
alții observatorii d’o înălțime mai mică.

Intreprindătorulfl începu lucrările 
cu cea mai mare activitate, lua în po
sesiune locuia cedata, aprope a patra 
parte a întinsului „ Champ de Mars“ 
lângă malula Seinei. Der acum se iviră 
dificultăți tehnice. Lucrările de sonda- 
giu întâmpinară obstacole neprevădute, 
trebuia mai multa timpfl și mai multi 
bani decâtfl se calculase spre a așe4a 
temelia edificiului în cuvenita adâncime 
a pământului. In locfl de trei seu pa
tru milione, turnula va costa dela șese 
pănă la șepte milione de franci și, fiind 
că subvențiunea Statului era fixată la 
una miliona și jumătate, trebuia ca în- 
treprindătorula să-și procure restula e- 
normeloră cheltuell; der d-nulfl Eiffel fu 

I de părere, că o reclamă atâta de colo- 
1 sală cum este una turnfl d’o înălțime 
i de 300 metri, ar merita sacrificiula câ- 

tor-va milione, că o parsimoniă n’ar fi 
aci la locuia său. Ișl procură der ma- 

■ șinele necesare de sondagiu și de stre- 
‘ delita, angagiâ trebuinciosului număra 
1 de lucrători și termină în erna 1886— 

1887 stabilirea fundamentului edificiului.
Multa timpa însă publicula nu vădu 

i nimica estraordinarfl; numai bărbați de 
’ specialitate, cari se coborau sub pământ, 

erau în stare a judeca de progresula o- 
’ perei. Altfela este astădl: dela suprafața 

pământului se aridică brațe gigantice de 
i fiera cu invederata tendință a se împre- 

una și d’acum se potfl prevede liniile 
1 bolței, care va forma intrarea 

a viitorei esposițiunl.
Publicula care alergă la 

lui Mars spre a se încredința 
gresele esposițiunei, privesce c’una sim- 
țemântu meditativa, amestecata c’un fior 
misterioșii brațele colosale de fierți 
ale turnului. Da, c'unfl fiorfl mis
terioșii, căci ca tote silințele d’a as
cunde sub vălul discrețiunei adevărulti, 
s’a aflatfl, că tumulii Eiffel a costatfl pănă 
acum nu numai sacrificii bănescl, ci că 
în gropile în cari s’au așe4atfl fundamen
tele, zacfl și cadavre de omeni. Peste 
cinci 4ecl lucrători au peritfl pănă acum 
atâtfl prin surparea pământului, câta și 
prin dărîmarea eșafodagiului, seu prin 
căderea unorfl obiecte, piaristica a tre
cuta cu tăcere peste aceste accidente 
regretabile, familiile victimelora au fost 
îndemnisate după putință și cu genero- 
sitate de cătră întreprin4ătoru, spre a

se înăbuși sgomotula, der asemenea mis
tere sunta anevoe de ascunsa și una co- 
mitata de lucrători, cu ocasiunea cererii 
de adăugire a salarului, a divulgata, spre 
a-șl justifica pretențiunea, secretula. De 
aceea, parisianulu vorbesce c’una simți- 
menta de flora de turnula monumentala 
ala d-nului Eiffel.

Convocare.
Conformă conclusului adunărei ge

nerale premergătore a despărțământului 
VIII alfl Associațiunei transilvane pentru 
literatura română și cultura poporului 
română, ținută în comuna Meteșfl, sub- 
scrișii au onore a anunța, cumcă aduna • 
rea generală a acestui despărțământfl se 
va ține în comuna Enegă, la 16 Sep
temvrie 1888 st. n. și prin acesta invită 
pre toți iubitorii de progresa. 

Alba-Iulia, în 2 Septemvre 1888.
Tordășiand. Rubind Patița,

membru alu comitetului.

Neputendu mulțumi personală 
amiciloră și cunoscuțiloru pentru 
multele semne de condolințe es- 
primate cu ocasiunea înmormân
tării iubitului meu soțu, viu pe 
calea acesta a le aduce cea mai 
sinceră mulțămită.

Tot-odată rogu pe acei P. T. 
Domni, cart nu au primită însci- 
ințări de mortă, a scusa, deorece 
din erore s’au trecută cu vederea.

Brașovă, 23 Augustă 1888.
Polina N- Popii.

SCIRÎ TELEGRAFICE
Berlinu, 4 Septemvre. Foile ofi- 

ciose iau notiță despre soirile pri- 
vitore la intenționata revisiune a 
Constituției, fără a le desminți a- 
priată.

Hamburg, 4 Septemvre. „Gene- 
ral-Anzeiger“ anunță, că polițiști 
secrețl din Berlină se voră duce 
peste Hamburg în Holanda spre 
a observa pe generalulă Boulan
ger în timpulă călătoriei sale prin 
Germania.

Pisek, 4 Septemvre. Apa cresce 
din oră în oră mai multă. Mol
dova a esundată pe o întindere 
mare.

Budweis. 4 Septemvre. Atâtă 
orașulă, câtă și gara se află de o 
jumătate metru în apă. 
cațiunea căilorii ferate e 
verșire întreruptă.

DIVERSE

triumfală

câmpulfl 
de pro-

timbrulfl 
în susfi: 
în lata : 
Să nu'm'i

ala timbrelora de postă: Lipirea unui 
timbru pe una plica are pentru damele 
din Berlina o semnificare auxiliară. — 
De ordinara, unghiula de susa, din par
tea dreaptă, semnifică, când 
este pusa drepta și cu capulfl 
Dorescu prietcșugulu dumitale; 
Mă iubesc)? cu capula în joșii:
mai scrii-, aplecata: Scric’ml numai decâtu. 
Când timbrula este pusa la unghiula de 
joșii, în partea dreptă, însemneză, fiindă 
lipita regulata: Iubirea ta mă încântă-, la 
unghiula stânga superioră, cu capula în 
susa: Tu iubesce; în lata: Mi-am dată i- 
nima altuia-, cu cu capula în josa: Ce 
mai faci, dragă ? la unghiula inferioră 
stânga, cu capula în susă: Credința ta 
va fi răsplătită ; orisontala: Să nu mă pă
răsesc! în durerea mea-, cu capulfl în josa : 
Eșt) triumfătorii. Când timbrulfl este în 
liniă cu numele destinătorei, semnifică, 
fiindă lipita regulată, dreptă,: Primeșce 
amorul u meu; In lată: Ardă de dorința 
d'a te vedă; cu capulfl în josfl: Nu sunt 
liberă.

NECROLOGY
Cu inima frântă de durere aducem 

la cunoscința rudenielora și amiciloru, 
că tînăra preotesă Maria Bighianu născ. 
Florianu, după una morba greu și înde
lungata șl-a data nobilula sufleta înmâ- 
nile Creatorelui la 24 Aug. n. c. în e- 
tate de 18 ani, și abia unfl anfl și jum. 
după fericita sa căsătoria. Rămășițele 
pământescl ale scumpei răposate s’au as- 
trucattt în cimiteriulfl gr. cat. din locfl 
Duminecă în 26 Aug. n. c.

O deplânge Alexandru Bighianu, pa- 
rochfl g. cat. în Berchieșfl și adm. pa- 
roch. în Tothaza-Aothaza, ca soțfl, Tulu 
Hostilă Bighianu, ca fiu. Aneta Florianu 
ca mamă bună. Ioană Florianu, parochfl 
ca unchiu și tată spiritual. Maria Bi
ghianu ca sfleră. Maria Crișianu ca cum
nată. Susana Florianu ca mamă mașteră. 
Ioană Elecheșiu, doctoranda în medicină 
și Marius Elecheșă, agronomii absolută, 
ca veri.

Bercheșiu, 24 Aug. 1888.
Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine

cuvântată !

Comuni- 
cu dese-

Nu • fa-

Cursulu pieței Brașovu

din 4 Septemvre st. n. 1888
Bancnote românescl Cump. 9.40 Vend. 9.42
Argintă românesca . „ 9.33 n 9.35
Napoleon-d’or! . . . „ 9.71 r» 9.72
Lire turcesci . . . n 11 — 11.05
Imperial!................... 10.- r 10.05
Galbin!................... „ 5.72 5.76
Scris, fonc. „Albina116"/0 „ 101— H —.—

„ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— »i 122.50
Discontulii .... G'li—S’/n pe ană.

Cemora din Starogorodko.
bulă, nici visfl. Țâranulfl Levoșco, din 
satulfl Starogorodko, posesorulfl unui do
cumentă vechiu care semnaleză unfl te- 
saurfl în ruinile castelului prințilorfl Os- 
tierski, a găsitfl în sfîrșitfl, după 4ece 
ani de căutări, bolta fericită în care se 
aflau douâspredece butoiașe pline rase 
cu strălucitore monete de aurfl, care au 
dormitfl două vecurl în ruine. Levoșco, 
om cu frica lui D-<jeu, a datfl fuga la 
Petersburg cu câteva monete de acestea, 
și de acolo a plecata înapoi însoțită de 
delegații guvernului rusescfl, cari, îm
preună cu guvemorulfl din Camigof, au 
să scotă comora, care se arată aprocsi- 
mativfl a fi de 17, ori 18 milione ruble 
representândti suma fabulosă de 70 mi
lione. După legea rusescă, Levoșco are 
drepții la a treia parte a valorii comorii, 
der se crede că se va mulțumi și cu mai 
puținii, fiindii că ruinile castelului apar
țini! coronei.

Limbagiuld timbreloru de poștă. Unii 
tjiarii nemțescii dă următorulii limbagiu

Cursulu la bursa de Viena

din 3 Septemvre st. n. 1388.
Renta de aurti 4°/n.............................
Renta de hârtiă5°/0.............................
Imprumutulil căilorii ferate ungare . 
Amortizarea datoriei căilorii ferate de 

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

ostii ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostil ungare (3-a emisiune) . .
Bonuri rurale ungare........................
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescil......................................
Imprumutulil cu premiulă ungurescil 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului......................................
Renta de hârtiă austriacă .... 
Renta de argintii austriacă .... 
Renta de aurii austriacă...................
LosurI din 1860 ..................................
Acțiunile băncei austro-ungare . .
Acțiunile băncei de credita ungar. . 
Acțiunile băncei de credita austr . .
Galbeni împărătesc! ................... ....
Napoleon-d’or!......................................
Mărci 100 imp. germane...................
Londra 10 Livres sterlinge ....

cu clasa de sortare . . 
rurale Banată-Timișă . 
cu cl. de sortare . . . 
rurale transilvane . . .
croato-slavone . . . .

101.85
91.75

148.50

98.20

114.50
104.75
104.75
104.75
104.50
104.40
104.—

100—
129.50

. 122.90

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ;1 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross, în li
brăria Nieolae Ciurcu și Adolt 
Albrecht.

Editora și Redactorii responsabila:
Dr. Aurel Mureșianu.
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Arveresi hirdetmenyi tivonat.
A fogarasi kir. jbirosâg mint telek- 

konvvi hatosăg kbzhirre teszi. hogy Gal 
Tomâs nepfelkelesi szâzadosuakkepviselve 
Dr. Kâbdebo Ferencz kir. kozjegyzo âl- 
tal, nevezett onkentes arveresi kerese 
kovetkezteben. a brassoi kir. torveny- 
szek (a fogarasi kir. jârasbirosâg) terii- 
leten levd Vajda-Telekire eso kozsegeben 
fekvb, a V. T. reesei 80 sz. tjkben A f 
1 rend: 161, 162, 163 helyr. sz. ingat- 
lanokra 2000 frtban ezennel megâllapitott 
kikiăltâsi ârban, az 1888 evi September 
ho 27-en delelott 10 brakor ezen kir. ja- 
rasbirosâg mint telekkonyvi hatosâgnăl 
megtartandb nyilvânos ârveresen a me
gâllapitott kikiâltasi âron elfognak adatni.

Arverezni szândekozok tartoznak az 
ingatlanok becsârânak 10°/0-ât vagyis 200 
frtot keszpenzben, vagy az 1881 evi LX. 
t.-cz. 42 §-âban jelzett ârfolyammal szâ- 
mitott es az 1881 evi novemberhb 1-en 
3333. sz. alatt kelt igazsâgugyministeri 
rendelet 8. țș-aban kijelolt ovadekkepes 
ertekpapirban a kikiildott kezehez le- 
tenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. 
§-us ertelmeben a bânatpenznek a biro- 
sâgnâl eloleges elhelyezeserol kiâllitott 
szabălyszerii elismervenyt âtszolgâltatni.

Egyszers mint az ărveres fogano tâsi- 
tâsâval Dr. Kadbdebo Ferencz fogarasi 
kir. kozjegyzo biratig meg.

Kelt Fogarason 1888 evi | Augustus 
ho 28 napjân.
A kir. jbirosăg mint telekkonyvi hatosăg.

Nagy Lâzâr s. k.
kir. aljĂrâsbiro.

Szâm 18.54—1888.

A nagyrebrai român tannyelvii kozsegi elemi nepiskolânâl 300 
frt. evi fizetessel s lak-es kertilletmenynyel, illetve ennek termeszet- 
ben valo kiszolgâltatâsa lielyett 100 frt. illetmenynyel egybekotott 
javadalmazâssal rendszeresitett rendes tanitoi âllomâsra ezennel pâ- 
lvazatot hirdetek.

Felhivom mindazokat, kik ezen âllomâst eluyerni ăhajtjâk, hogy 
a tankepesitesre,—niagyar nyelvben valo jârtossâgra, eddigi alkal- 
maztatâsra vonatkozd okmânynyal, valamint orvosi es erkolcsi bi- 
zonyitvânynyal folszerelt s 50 kros belyeggel ellârtott sajâtkezuleg 
românul es magyarul irt folyamodvânyukat az illeto vârmegyei kir. 
tanfelugyelo utjân folyd 1888 evi szeptember 20 napjăig liozzâm adjâk be.

Besztercze 1888 augusztus 28. HiVlS Cryula.,
133,3—3 Besztercze-Naszodvărmegye kir. tanfelugyeloj.e

No. 250—1888. 140,3—1

aOZLTCT7x£iS"CT_
Devenindă vacante următărele stipendii, și anume :

A. 1. Unu stipendiu de 60 fl. pe ană din fundațiunea „MirillOVicP,
pentru studențl de gimnasiu.

2. Unu stipendiu de 60 fl. pe anu din fundațiunea „Galliailău, 
pentru studențl de gimnasiu.
Mai departe Hindu vacante:

B. 3. Unu ajutoriu de 20 fl. pe and din fundațiunea ..Tnfalsană
pentru tineri descendențl din vre-o familia de ale fostei co
mune „Tofalfu“, cari ar voi se învețe vre-o meserie 6re-care.

4. 4 ajutore a 25 fl. pe anu, menite pentru tineri români, cari 
voiescu a învăța vre-o meserie, der mai cu semă : rotăria, lemnă
ria (bărdășia), făurăria, meseria (templăria), cismăria, pălărieria, cu- 
relăria, șelăria, mașinăria agricolă.

Prin acesta se escrie concursă.
Cererile au a se înainta comitetului Associațiunei transilvane pentru 

literatura română și cultura poporului românu în Sibiiu pană la 30 Sep- 
temvre st. n. 1888.

Cererile intrate mai târziu nu se voru considera.
Aspiranții la vre-unulu din stipendiile amintite sub A. 1—2, 

au se acludă la suplicele loru:
a) Carte de boteză în originală seu în copie legalisată.
b) Testimoniu scolastică de pe semestrulă ală II-lea alu anului 

școlară premergetoră.

c) Atestată de frecuentare dela direcțiunea institutului, în care 
cerceteză scăla de presentă.

(1) Atestată de paupertate seu de orfană, decă concurentulă e orfană. 
Conformă literiloră fundaționale la obținerea stipendiului de 

sub 2., din fundațiunea „Galliană“, ceteris paribus va ave preferință 
acela dintre concurenți, carele va dovedi că se trage din familia 
fundatorelui, și anume din familia „Popii și Antonă“.

Suplicanții la vre-unulă din ajutârele amintite sub B. 3—4 au 
se presente următorele documente:

a) Atestată de boteză în originală seu în copiă legalisată.
b) Testimoniu scolastică de celă puțină 4 clase elementare.
c) Contractulă încheiată cu măestrulă, conformă §-lui 61 ală le- 

gei industriale (art. de lege XVII din 1884), în originală seu 
în copiă legalisată, și o adeverință dela măestru despre succe- 
sulă cu care lucră.

it) Atestată de moralitate dela autoritatea competentă locală.
e) Adeverință dela părinți seu tutori, că suntă deciși a lăsa pe 

fiii sâu pupilii loră la învățătură pănă se voră perfecționa pe 
deplină.
Din ședința comitetului Associațiunei transilvane pentru lite

ratura română și cultura poporului românu, ținută la Sibiiu în 21 
Augustă 1888.
CS-. Sariți-ci, ZDr. Ioamă. Crișiaxi-ă.,

președinte. secretarii! II al ii Assoc.

TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
PIAȚA MARE Nr. 22,

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

primesce și efectuezi totu felulfi de lucrări tipografice, precum:

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

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

Pi •ograine elegante, bilete de vîsită, bilete de logodnă si de nuntă, după dorință și în colore.
—------

Dispunendiî de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipograficii este în posițiune a esența ori-ce comandă în moduli! celfi mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

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

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
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