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„Oriffinea âialismuM io Austria."
I.

Amu reprodusă în numerulu 
trecutu câteva pasage din nisce 
articuli ai foiei periodice „Revue 
Bleue44 din Parisu, cari se ocupă 
de situațiunea monarchiei nostre 
și au fostu fdrte remarcați în cer
curile politice. Acestu ciclu de 
articuli a fostu scrisă din inci- 
dentulu cunoscutului discursu ală 
d-lui Tisza, pronunțată în parla
mentul ă ungară în afacerea par
ticipării la esposițiunea din Paris, 
discursă care, precum scimă, a pro
dusă o impresiune așa de rea în 
Franci a.

In numerulă seu din Iulie 
„Revue Bleu“ vrendă se esplice 
rolulă ce-lă j6că și influența ce-o 
exerciteză d-lă Tisza cu ai sei, 
face o privire retrospectivă asupra 
embriogeniei, asupra formațiunei 
și a consecințeloră regimului dua
listă dela noi, pe care o repro- 
ducemă aici, pentru ca să vedă 
și cetitorii noștri, în ce măsură 
s’au schimbată vederile Francesi- 
loră cu privire la situațiunea in- 
teriără din Austro-Ungaria. fita 
ce scrie „Revue Bleu44 sub titlulă 
„Originea dualismului în Austria?4

„Se scie cum s’a formată pu
terea monarchiei Habsburgiloră, 
aglomerațiune de state și de na
ționalități heterogene, care pănă 
la începutulă seclului nostru a 
fostă confundată în Europa feu
dală cu imperiulă Germaniei și 
care, folosindu-se de reminiscen
țele romane, și imitândă mai ales 
Bisanțulă, ală căruia moștenitoră 
era cu multe titluri, mai alesă în 
ce privesce poporațiunile Dunărei, 
acestă monarchiă a fostă destulă 
de tare pentru a aspira și a pre
tinde în timpă de ună secolă ori 
două supremația asupra întregei 
Europe. Austerlitz a pusă capătă 
acestei posițium și a redusă pe 
Habsburgi la statele lor ereditare, 
Insă aceste state formeză ună 

grupă destulă de compactă, din 
punctă de vedere ală teritorieloră 
și ală poporațiuniloră, spre a con
stitui una din cele mai puternice 
monarchii ale lumei44.

„Cele mai frumăse două po- 
dobe ale acestei corăne au fostă 
regatulă Bohemiei și ală Ungariei, 
pe cari căsătorii încheiate cu di
băcia le-au reunită cu domeniulă 
patrimonială ală Habsburgiloră, 
însă noroculă acestoră două state 
dela încorporațiunea loră cu Aus
tria a fostă fărte diferită44.

„Boemia, patria lui Ionă Huss, 
a lui Ziska, a lui George Podie
brad, s’a aruncată la începutul se
clului ală XVII-lea în turburările 
răsboieloră religiăse. Ea și-a pier
dută atunci autonomia sa, și dela 
desastrale ce le-a suferită dela a- 
cestă epocă înedee, ea a fostă tot- 
deuna tractată ca provinciă cuce
rită. Bunurile nobilimei naționale 
au fostă confiscate și date cava- 
leriloră germani seu curtesaniloră 
puterei victoribse; administrațiu- 
nea a devenită germană; în fine 
limba națională, proscrisă fiindă ca 
complice a insurecțiunei, a decă
zută la rangulă unei limbe vul
gare a norodului. Numai de vre-o 
jumătate de seculă înedee, ea s’a 
ridicată erăși din acestă cădere, 
grațiă sforțăriloră omeniloră lite- 
rați, artiști și a bărbații oră de stată 
eminenți patrioți44.

„Cu totulă altfelă și multă mai 
norocită a fostă destinulă regatu
lui ungurescă. Cucerită și nimi
cită de Musulmani la începutulă 
secuiului ală XVI-lea, acestă re
gată a rămasă timpă de 150 de 
ani sub jugulă otomană. In 1682 
Buda și Pesta erau încă orașe tur
cesc!. Ungaria a fostă redobân
dită pasă de pasă de cătră arma
tele imperiale. Mântuirea ei defi
nitivă nu se dateză decâtă dela 
bătălia din Petrovaradia, adecă 
dela 171644.

„Asemenea antecedențe ar fi 
trebuită, așa se vede, să facă pe 

Maghiari modești în ambițiunile 
loră; se miră omulă chiar, că idea 
autonomiei loră nu s’a înecată de 
totă într’ună asemenea naufragiu. 
Insă, printr’o bizareriă destulă de 
adese aparentă în istoriă, cuce
rirea străină a servită naționali
tății ungare ca preservativă con
tra încălcăriloră și chiar contra 
pretensiuniloră celoră mai legi
time ale puterei centrale. De câte 
ori privilegiele ei erau amenințate, 
Ungaria austriacă scia să se în- 
țelegă cu Ungaria musulmană. 
TokCfly, Rakotzy, toți eroii legen
dari ai Ungariei și-au cucerită re- 
putațiunea loră aci conspirândă aci 
legându-se pe față cu Turcii în con
tra Austriaciloră, a liberatorilor lor. 
Grațiă (acestei atitudini echi
voce, Ungaria a sciută să in
timideze mai totdeuna cabinetulă 
de Viena și să se sustragă velei- 
tățiloră absolutiste ale lui Leo
pold, Iosif I și Carolă alăVI-lea.44

. nZIZsT -«â-dF’-A-ZEBJL.
Privitorii la relațiunile comerciale 

dintre Italia și Francia, secretarulă de 
stată italiană Ettena a ținută cătră ale
gătorii săi o importantă vorbire. După 
o telegramă din Roma, Ettena a espli- 
cată desbaterile priv'tore la convențiu- 
nea comercială cu Francia, precum și 
urmările sâmțite de amândouă puterile 
din causa ruperei relațiuniloră econo
mice. Deputatulă a pomenită cu ore-care 
laudă de reserva d-lui Crispi manifes
tată din incidentulă desbateriloră, și a 
enunciată susă și tare, că elă nicl-odată 
n’a confundată interesele politice cu cele 
comerciale. Esemplu strălucită despre 
acesta, dice Ettena, suntă Germania și 
Austro-Ungaria, cari state, deși în pri
vința politică se înțelegă forte bine, to
tuși diferințele loră economice, cari e- 
sistă de 10 ani deja, nicidecum nu suntă 
aplanate. • Cuvintele . lui Bismarck ros
tite în adunarea dela 1876 voră remâne 
pururea memorabile, dice deputatulă ita
liană. Bismarck a disă, că ună adevă

rată periculă s’ar nasce atunci, decă ca
reva dintre puteri ar cere dela Rusia în 
virtutea concesiuniloră politice, avanta- 
gii economice. Elă arată mai departe, 
că în urma celoră întâmplate, singură 
Francia e responsabilă și adauge, că de 
cinci luni de (Jile, de când tarifulă ge
nerală este în aplicare, importulă a scă- 
4ută cu 142 miliine, pe când esportulă 
numai cu 38 milione. Italia, efice Ettena 
șl-a deschisă alte debușeurl, șl-a cons
truită fabrici nouă; îi cresce esportulă 
mătăsăriiloră și face să progreseze pu
terea de producțiune a locuriloră plan
tate cu viță de vină. In fine vorbito- 
rulă declară, că se încrede în productele 
italiane și speră că Italia va învinge.

Din Serbia sosesce, soirea că între 
regele Milanu și fostulă său ministru to
tuși s’a făcută ore-care învoire în 
Abbazia. Că unde voră duce stările a- 
normale din Serbia și în ce direcțiune 
se voră mai desvolta, sigură nu se pote 
sci. O scire din diarulă „Zastava11 a 
născută în mulțl nedumerire. Se dice 
adecă în amintitulă diară, că regina Na
talia, care a fostă primită cu mari sim
patii din partea Sârbiloră locuitori în 
România, ar fi întinsă mâna unui emi
grantă sârbescă (numele nu i se scie) 
și i-a disă „nu despera în lupta pentru 
patriă.44 Er când s’a depărtată, i-a disă 
regina: „La revedere câtă mai curândă 
în iubita nostră patriă.44 Pressa oposi- 
țională din Serbia dă mare însemnătate 
incidentului acestuia, legândă mari spe
ranțe de cuvintele ultime ale reginei 
Natalia.

*
Despre revolta din Afganistan^ „No- 

voje Vremja" împărtășesce cetitoriloră 
săi scirea, că totă ținutulă de Nordă 
ală Afganistanului s’a declarată pentru 
Khan-Isac. Intre cetele sale răsboinice 
și cele ale lui Abdurrahaman s’a întâm
plată ună atacă nedecisivă. F6ia ru- 
sescă crede, că răscdla va nasce multe 
complicațiunl, și recomandă ca Anglia 
și Rusia se împartă între ele Afganis- 
tanulă. Heratulă sub conducerea lui 
Isac Khan să fiă ală Rusiei, er Anglia 
se stăpânâscă părțile de medă-di sub 
Abdurrahman.

FOILETONUL!! „GAZ. TRANS.

Fcveete.
(Urmare.)

Fata apoi cum scăpa
Iute fuga o luâ
Și-’n tufișă se cufunda.
Eară blândulă vânătoră
Ce-o scăpase de omoră 
Jalnică după ea căta
Pân’ din zare o perdea;
Apoi elă se apucă
Și ’n pădure se luâ,
Der pe aicea cum mergea
Ii părea că’lă apăsa 
Pe inimă-o petră grea
Că pe fată o lăsase
Și de morte o scăpase.
Și la asta cum gândea
Etă, frate, că-’ntâlnea
Ună purcelă mică păduratică
Ună purcelă de porcă sălbatică; 
Cum purcelulă elă zărea
Arculă iute-șl încorda 
Și spre elă îlă descărca;
Er săgeata zângănindă 
Pe purcelă bine lovindă 
Capu-’n două-i despica 
Și pe locă mortă îlă lăsa!.. 
Venătorulă din elă sc<Ște

Mărunțișurile tote
Maiulă și splina luândă; — 
Apoi fără griji plecândă 
Cătră curtea ’mpărătescă 
Curte mare și domnescă 
Ca să dea la domna mare 
O deplină ’ncredințare 
Câ elă tote a ’mplinită 
Precum ea i-a poruncită 
Eară Domna când vedea 
Maiu și splina-’n mâna sa 
Socăciții poruncea 
Să le frigă câtă mai tare 
Să-i-le facă de mâncare; 
Apoi multă pre liniscită 
Mâncă maiu și splină friptă, 
Și se ospetează bine 
Căci gândea acum în sine: 
Că singură-i mai frumosă 
Tuturoră mai drăgostosă!...

Frumușica Albușică
Prin pădure cum mergea 
Singurică vai de ea,
Totă, totă tremura
Și-așa tare se temea
Câtă pe ea o speria
Chiar șl-a frundeloră șoptire 
In a loră lină clătire.
Ea plângândă și suspinândă 
Și prin codri pribegindă 
Ce să facă nu scia

Ci fugia mereu, fugia, 
Peste spini și prin tufișă, 
Prin locă rău și prin petrișă. 
Și prin codru cum fugea 
De prin tufe scormonea 
Lupi și urși și fiere rele 
Cu ageri dinți și măsele 
Der de ea tote fugeau 
Și nimică rău nu-i făceau... 
Pribegi o di întregă 
Albușică mândră dragă, 
Ear pe când se însera 
Ea abia se mai ducea, 
Căci mari șepte munți suise 
Și totă șepte coborîse, 
Câtă piciorele-i slăbise, 
Și acum abia putea 
Să se mișce de-icl cole.
Când spre marea ei mirare 
Și spre bucuria-i mare, 
Eată că nu-’n depărtare 
Vede de-o lumin’ o zare. 
Ea pășind u acum mai tare 
Intr’acolo se-’ndrepta 
De-unde zarea ’i venia.
Și spre marea-i bucuriă 
Ea zăreșce-o căsuliă 
De totă mândră curățică 
Der de formă tare mică ; — 
Spre căsuță se’ndreptâ
In lăuntru se uita 
Și-’n lăuntru se băga,

Ear de ce aci vedea
Si mai tare se mira: 
Tote erau mici în casă!... 
Der curate și frumosă, 
Tote erau curățite 
Și-’n șiră mândru rânduite, 
Cum nici că se pote spune 
Căci erau ca de minune!... 
Și era-’n mijlocă de casă 
O micuță, mândră masă, 
Ear pe ea erau aici 
Șepte tăierașe mici, 
Apoi încă rânduite 
Erau șepte mici cuțîte, 
Șepte linguri și furcuță 
Șl-apoi șepte păhăruță; — 
Ear măsuța cea-’nflorită 
Era mândru coperită 
Cu o pânză aurită... 
Și erăși ea mai vedea 
Cum de fire atârna 
Șepte paturi mititele 
Ca și șepte legănele, 
Cu albe pânze coperite 
Ear pe margini aurite....

Fetișora cea frumosă 
Multă flămândă și setosă 
In căsuță cum întră
Iute mi-se apucă 
Din totă loculă de luâ 
Câte-o mică bucătură,
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Călătoriile lui Boulanger.
piarele nu voră să mai înceteze cu 

soirile ce le aducă despre generalulă 
francesu. Pressa streină în deosebi ur- 
măresce pasă de pasă tote mișcările făi- 
mosului bărbată, care dă așa multă de 
lucru republicaniloră din Francia. Așa 
se 4i°e acum, că Boulanger a ajunsă să 
fiă serbătorită nu numai în Parisă ci 
chiar și în Germania. Cu câteva dile 
înainte de asta s’a lățită vestea, că ge- 
neralulă ar fi călătorită peste Colonia 
în Hamburg, ba s’a semnalată și aceea, 
că în 1 Septemvre n. a ajunsă acolo. 
Generalulă, se dice, că ar fi petrecută 
o în Hamburgă, er după aceea și-ar 
fi luată drumulă spre Danemarca, Șve- 
dia și Rusia.

piarulu parisiană „Gil Bias14 încă 
în săptămâna trecută a luată o notiță 
în care se dice (ironică), că Boulanger 
ar ave de gândă să se întelnescă cu Bis
marck. La soirea însă, că generalulă ar 
fi în Hamburg, berlinesulă „Nat. Ztg“ 
face următorea observare: „Gil Bias14 
așaderă îșl pote continua gluma și pote 
face alusiune la aceea, că Friedrichsruhe 
este aprope de Hamburgă. Merită amin
tire și. aceea, că la timpulă său și Gam- 
betta a făcută călătorii prin Germania 
de nordă, ceea ce atunci se numea „că
lătoria oficiosă în jurulă lui Bismarck14 
și care țintea la aceea, ca pe conducă- 
torulă republicană să’lă facă posibilă 
pentru guvernă. Gambetta însă a com
bătută scirile acestea cu trasa: „n’am vo
ită decâtă se admiră frundișulă auriu ală 
păduriloră germane.“ Fără ’ndoielă că 
că și Boulanger află de binevenită tim
pulă, ca să admire frundișulă de tomnă 
ală păduriloră germane.14

In Parisă circulă două versiuni pri- 
vitore la călătoria lui Boulanger. După 
cea dintâiu generalulă, într’adevără, a vi- 
sitatiipe cancelarulă germană, după a doua 
însă elă s’ar fi dusă în Șvedia ca 
de acolo să-’șl continue calea) spre Pe- 
tersburgă, unde se încheie alianța ruso- 
francesă.

„Credeamă — scrie cjiarulă „Patrie14 
— că generalulă, mergândă în Svedia, face 
numai ună încungiură ca să potă merge 
în Rusia, unde a fostă cu câteva luni 
înainte de asta celă mai încredută și mai 
fidelă omu ală său. Noi nu credemă că 
a mă strica generalului, seu amă pune 
piedici planuriloră sale prin ■ aceea, că 
vorbimă despre călătoria lui pe față.

Din contră, noi ’i folosimă prin a- 
cesta fiindcă îlă încredințămă că elă se 
va bucura de-o primire însuflețitore din 
partea vitejiloră Ruși, cari așa de multă 
iubescu patria nostră. Generalulă e forte 
populară în Rusia și veda lui nu pote 
decâtă să crescă mergendă la Peters- 
burgă seu la Moscva. Noi trebue să-i 
spunemă francă ce dice despre elă ună 

corespondentă ală nostru, că adecă în 
giurulă lui se vădă cele mai înalte per
son e din cabinetulă Țarului. “

După care dintre cele două alianțe 
umblă Boulaneer? După cea germană, 
ori după cea rusescă?

Mulțl susțină părerea că Boulanger 
nu caută nici alianța cu Germania, nici 
cea cu Rusia, ci că privirile lui ar fi 
întorse spre apusă, cătră Spania. Foile 
parisiane însă, ocupându-se din adinsă 
de scopurile ce le urmăresce Boulanger 
prin călătoriele sale, care de care vreu 
se gîcâscă adevăratele intențiunl ale ge
neralului.

Se va vede decă nu cumva Bismark 
se va pomeni într’o di cu alianța fran- 
ceso-rusescă!

SCIRILE DILEI.
Cetimă în „Kolozsvar14 dela 11 Sep

temvre : „ Ura ce o nutrescă locuitorii
din Turotz-Sânmărtină contra Maghiar i- 
loră a ajunsă așa de departe, încâtă 
câțl-va din ei au cutezată să demonstreze 
contra archiducelui maghiară Iosifă pe tim
pulă petrecerei sale în Turotz-Sânmărtin: 
In onorea archiducelui Iosită, care fu 
primită cu entusiasmă, sera s’a ilumi
nată orașulă în modă strălucită. Față 
cu manifestările de aderință sinceră a 
locuitoriloră din orașă, s’a observată, că 
câțl-va panslaviștl (de renume și-au lă
sată neiluminate ferestrile loru. Ei au 
dedată, că nu voră să sa facă părtași la 
iluminare, pentru-că archiducele Iosifu este 
principalulu aperătoră atu „Kulturegylet“- 
ului din Ungaria de susă.1' Demonstrația 
acesta, scrie „K-r14, a scandalisat adâncă nu 
numai pe locuitorii maghiari, ci și pe locui
torii slovaci cu bune simțăminte din Turotz- 
Sânmărtină, căci pănă acum nu s’auprea 
dată asemenea cașuri, ca cineva să pro
fite de presența unui archiduce regescă 
pentru a-șl face cunoscute în aseme
nea modă intențiunile sale antipatrio
tice.u

* £ *
„Biserica și Șcălaa din Aradă inre- 

gistreză îmbucurătorea scire, că în vede
rea urcării prețului vinarsului preoții și 
învățătorii noștri din unele comune din 
acele părți au întrunită poporulă în adu
nări și au luată hotărîrea de a se absține 
cu totulu dela beutura de vinarsă și a se 
constitui în reuniuni de moderațiune. — 
Atragemă deosebita atențiune a cetito- 
riloră noștri asupra acestoră nobile și 
prea salutari esemple pentru a căroră 
imitare, mai vîrtosă fruntașii poporului 
nostru de pretutindenea, ară trebui să facă 
continuă propagandă cn cuventulă și cu 
fapta.

-•? * *
Petrecerea studențiloră universitari ro

mâni din Brașovă, ce s’a dată Sâmbăta 

trecută în sala O telului „ Nr. 1.“ dinlocă, 
a fostă de rendulă acesta slabă cercetată. 
Tinerimea șjl-a dată totă silința să ico- 
răspundă așteptărei publicului și, în ceea 
ce privesce arangiarea, fiăcare a trebuită 
să rămână pe deplină satisfăcută. Petre- 
rea a fostă forte animată și ar fi fostă 
și mai animată, dâcă publiculă română 
ar fi documentată mai multă interesare 
față de ea, considerândă mai alesă, că 
scopulă Jce-lă are în vedere tinerimea 
nostră academică prin arangiarea petre- 
ceriloră acestora, ce de ună timpă încoce 
se dau în fiă-care ană, este . înființarea 
unui fondă pentru aju torarea studenți- 
loră săraci dela scolele de aici.

* * *
Cetimă în „România14.- Bancherulă 

Iacob Neuchotz din Iași se găsesce în ul
timele dile de agoniă. Averea, ce va 
rămâne pe urma sa, se evalueză la 4 
milione. Ună testamentă există, prin 
care, între alte multe disposițiunî, se 
lasă o sumă însemnată orfelinatului Ia
cob și Bety Neuchotz, 20 mii franci 
Academiei române și câte 5 fr. de orl-ce 
săracă se va presența a treia di după 
înmormântare.

*
* *

Acelașă diaru scrie : „Activitatea co
mercială în porturile nostrc face să înve- 
selescă pe întrega țeră. Pe fiă-care di 
se facă transacțiunl însemnate; pe fiă- 
care di acele colosale vase cu abură 
părăsescă porturile, încărcate cu diverse 
cereale, pentru a lăsa loculă altoră nouă 
vase ce vină să încarce la rendulă loră.“

* * *
Cei doi copii ai viceregelui din E- 

giptă, prințulă moștenitoră Abbai, și 
fratele seu mai mică Mahmet Ali-bej, Du
minecă după amedă au sosită din Lem- 
bergă în Budapesta. După ce s’au res
taurată puțină, au eșită la preumblare 
prin orașă.

* 
sjs *

Ală treilea congresu internaționalii pen
tru încuragiarea navigațiunei 'internaționale 
șl-a deschisă ședințele sale la Francfort 
pe Meină. Cea mai mare parte din gu
vernele europene suntă representate a- 
colo. Scopulă e de a stimula desvolta- 
rea căiloră de comunicațiune mai eftine 
decâtă căile ferate și mai apte pentru 
transportulă mărfuriloră grele și de mi
că valore, d’a studia cestiunile tehnice și 
economice de ună interesă generală 
și d’a aduce o înțelegere și de se va pute 
o unitate în tipulă lucrăriloră de artă și 
esploatarea căiloru navigabile pentru a 
le asigura ună caracteră internațională. 
Aprope 700 persone facii parte din con
gresu ; alături de somitățile sciinței și 
înalț! funcționari, se găsescă publiciști, 
neguțători și simpli ourioșl.

* **
„Românulă11 scrie, că d-lă Pirotșa- 

nac, advocatulă M. S. Reginei Natalia, 

a sosită în BucurescI, pentru a se 
înțelege cu M. S. asupra mai multoră 
afaceri.

* 
sj: *

piarulă din Cracovia „Cfeas14 scrie, 
că pe timpulă întâlnirii împărați- 
loră la Peterhofj Wilhelm H-lea când 
șl-a luată adio a disă următorele: „Sunt 
încredințată, că Franciscă Iosifă nu se 
va îndoi despre sinceritatea mea de a- 
liată; cu tote astea i-am adresată o scri- 
sore în care „ml-am dată semă despre 
tote câte s’au întâmplată în Peterhof14. 
Sunt sigură, că l’am liniștită pe de
plină și credă că am făcută să tacă 
vocile acelea, carî se nisuescă a nasce 
indoiell față de sinceritatea mea".

* 
* &

Cu privire la tergulă de rîmători de 
la Severinu buletinulă direcțiunii din 
cursulă săptămânei trecute presintă ur
mătorea situațiune: Rîmătorii întrațl 
pănă la diua de 10 Augustă: 8906. Din 
aceștia 808 s’au vândută pentru interi- 
orulă țârei; 1536 s’au transportată în 
Austro-Ungăria; 13 au fostă uciși, mai 
rămânândă în târgă 6549. Prețurile va
riază între 72 și 83 bani klgr. Sănăta
tea viteloră este escelentă.

* * *
La manevrele rusesci din acestă ană, 

ce voră ave locă în Basarabia, voru 
lua parte mai bine de 74,000 de soldați 
din diferite arme. Ele voră fi coman
date de marele duce Niculai Niculaevicl. 
Se dice, și Țarulă va asista la ele.

Giînnasinlil din Năseiffl.
Baportulu ală XIA-lea pe anulă sco

lastică 1887—88. Raportulă acesta nl-s’a 
trimisă dilele trecute ; cuprinde 146 pag. 
formată 8°. In partea primă se află ună 
studiu amărunțită asupra importanței 
sciinței meteorologice de Dr. A. P. 
Alexi. Acestă studiu cuprinde 94 pagine 
și tracteză în specială despre: însemnă
tatea meteorologiei, desvoltarea istorică 
și folosulă ei, precum și resultatele ob- 
servațiuniloră meteorologice făcute la 
observatorulă meteorologică atașată la 
gimnasiulă superioră gr. cat. românescă 
din Năsăudă pe lustra 1883—7.

In partea a 2-a a raportului se află 
scirile scolastice dela gimnasiu redigiate 
de directorulă gimnasiului lonu Ciocanii. 
Din aceste scirl notămă următorele:

Gimnasiulă din Năsăudiî s’a deschisă 
la 4 Octomvre st. n. 1863, va se dicăîn 
4 Octomvre a. c. gimnasiulă va împlini 
25 de ani ai esistenței sale. In aceeași 
di anulă trecută s’a serbată aniversarea 
înființărei gimnasiului cu care ocasiune 
s’a sânțită și s’a pus petra fundamentală 
lanoulă edificiu gimnasială, a căruia inau
gurare se va săvârși în diua de 4 Oc
tomvre n. c.

In decursulă acestui ană inștitutulă 
a fostă supusă unei visitațiunl detaiate 
și scrupulose din partea ministeriului un- 
gurescă de culte și instrucțiune publică. 
In causa acesta s’a esmisă din partea 

Câte-ună pică de beutură;
Astfelă ea îșl stâmpăra 
Fomea mare ce-o rodea, 
Se gândi apoi spre seră 
Drăgulița fetișoră
Locu să dormă să-’șl găsescă 
Peste nopte s’odihnească.
Ea spre paturi se ’ndreptâ
Și pe rândă mi-le cerca
Care bună ar fi de ea
Și în care ar putea
Ca să dormă câtă mai bine
Pan cu zorii diua vine.
Celă dintâiu, — i fu prea mare
Er ală doilea, — scurtă prea tare, 
Totă așa și ală treilea
Pănă chiar l’ală șeptelea 
Care tocmai bună era 
De Albușica frumușea. 
Lui Dumnedău se rugă 
Și în pată se așădâ

Noptea decă se lăsasă 
Domnii casei vină acasă.
Cei ce casa o domneau:
Șepte mici pitici erau
Ei în munte băi aveau
Unde diua încetă lucrau
Aură și argintă scoteau. 
Cum intrară în căsuță 
Aprindă șepte luminuțe 
Si se dau lângă măsuțăJ O 1

Ca să cine împreună 
Și să-și facă voe bună 
Ca să odichnescă eră 
După lungă osteneală. 
Cum luminile ardeau 
Și căsuța luminau 
Ei pe semă ml-o luau, 
Că-’n micuțulă loru paiață 
6re cine a umblată, 
Căci nu tote au aflată 
In rendă precum le-au lăsată. 
Ei cu toții’ncepu a dice:
— „A fostă cineva pe-aice 
„Pe-ală meu scaună a șeclutu, 
„Caută! locu-i de vădută!...“ 
Din vinuțl cine-o băută ? 
Astfeliu decă întrebă
Iute toți în jură cătară ; 
Celă dintâiu se uită ’n pată, 
Vede-ună locă mai ridicată;
— „ Der aici cin’ s’a culcată?...14 
Elu întrebă speriată...
Apoi și ală doilea 
Patulă său când și-’lă cerca 
Și elu strigă totă așa :
— „Caută numai, frate, deu. 
„Cineva și-’n patulă meu 
„Putină adl va fi durmită 
„Ec-’aicI e mai golită !...'•' 
Și pe rendă toți dică așa. 
Pănă chiar l’ală șeptelea 
Er ală șeptelea când trece

Și elă patulă să și-lă cerce
Vede copilița • mică: 
Pe frumosa Albușică 
Că pe patulă său zăcea 
Și adencă, adâncă durmia... 
Cum o vede, — trăsăresce, 
înapoi ună pașă pășesce 
Și la frați așa grăesce : 
— „ Domne Dumnedeulă meu 
„Mare’n lume-i darulă tău!... 
„Haidațl numai, haidațl frați, 
„Der tăceți și nu strigați!.. 
„Haidațl numai de cătați 
„Ce fetiță frumușică 
„In a nostră casă mică 
„Dumnedeu din ceriu ne-a dată!... 
„Vedeți densa a mâncată 
„Din tăiere ; șl-a umblată
„Dragi frățiori la noi prin pată, — 
„Er la mine s’a culcată!....“
Toți piticii alergară 
Lângă pată se adunară, 
Și la ea cu dragă cătară, 
Multă de ea se bucurară....
Ei prin casă lină umblau 
Și mereu și-’n cetă vorbeu, 
Nevoindă ca să trezescă
Pe ființa ângerescă, 
P« copila mititică 
Pe frumosa Albușică. 
Er la cină s’aședară 
Și voioși apoi cinară

Și beură și mâncară 
Apoi lină să depărtară
Și prin paturi se culcară.
Er ală șeptelea pitică 
Dintră dânșii celă mai mică 
Fata-’n patulă său lăsă
Eră dânsulă se culca 
Lângă totă insu-ună minută 
Pân’ ce noptea a trecută!...

Oând de diuă se crepa 
Albușica se treza
Și amară se ’nspăimânta 
Pe pitici când ’i vedea.
Eară ei o mângăiau 
Vorbe blânde i vorbeau
Și așa ml-o întrebau:
— „Cum te chiamă fată mică?11
— „Alu meu nume-i Albușică!...11 
Le dicea ea suspinândă 
Intr’ună tonă dulce și blândă... 
Ei apoi er o ’ntreba
Cătră ea dicendă așa:
— „Der ne spune fată mică, 
„Draga nostră Albușică, 
„Pe-aici cum ai rătăcită 
„Cum de-aicea ai venită?11 
Eră ea apoi le spuse
Tote câte le pățise : 
Rău că’n lume i-a umblată, 
Că ea-i fată de’mpărată !
Si că maștera sa rea1 >
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ministeriului profesorală dela universi
tatea din Clușă, dr. Henric Finaly, care 
șl-a esprimată mulțămirea sa în modă 
lăudabilă față cu mersulă și cursulă re
gulată ală învățământului în acestă in- 
stitută.

In cursulă anului școlastică trecută 
au funcționată la acestă gimnasiu 16 pro
fesori. Ca medică ală gimnasiului a fostă 
d-lă dr. Emilă Filipană. Școlari în în- 
tregă gimnasiulă au fostă 181, dintre 
cari 145 gr. cat., 25 gr. or. 9 mosaicl. 
Dintre școlari 143 vorbescă numai ro- 
m.ânesce, 19 românesce și unguresce, 10 
unguresce și nemțesce, er 7 vorbescă 
tote 3 limbile. Promovați au fostă 143, 
repetențl 26, potă repeți esamenulă 10. 
Dintre părinții școlariloră 95 suntă a- 
gronoml, 57 cărturari, 15 funcționari, 
12 industriași. Majoritatea absolută a 
școlariloră, 112, suntă din comitatulă 
Bistrița-Năsâudă.

La finea anului s’au insinuată la e- 
samenulă de maturitate 11 școlari ordi
nari dela acestă gimnasiu. Dintre a- 
ceștia, 1 a fostă respinsă cu ocasiunea 
esamenului scripturistică și relegată la 
repețirea esamenului după ună ană, er 
2 dintre cei cari au susținută esamenulă 
scripturistică s’au retrasă dela esamenulă 
verbală și așa esamenulă s’a ținută nu
mai cu 8 școlari. Dintre aceștia 1 a 
fostă reprobată pe 3 luni, 5 au obținută 
nota de maturii er 2 nota de bine- 
maturu.

Intre mijlocele de învâțământă ale 
gimnasiului „Biblioteca Mariană11 consta 
cu finea anului scolastică 1886/7 din 
1397 opuri în 2458 tomuri, 69 enciclo
pedii în 343 tomuri și 216 opuri diverse 
în 689 tomuri. — Biblioteca societății 
școlariloră „Virtus romana rediviva11 
consta cu finea anului din 682 tomuri.

Cabinetulă naturală cu finea an. 
1887—8.- în colecțiunea geologică 2945 
obiecte, în colecțiunea botanică 1634 o- 
biecte, în colecțiunea mineralogică și 
geologică 2335 obiecte, în colecțiunea 
fisică și chemică 227 obiecte. Cabinetulă 
numismatică și archeologică 451 obiecte. 
Cabinetulă pentru desemnă : 1545 foi ca 
modele pentru desemnă ; 256 foi ca mo
dele pentru caligrafiă, 51 modele de 
drotă, 8 modele de lemnă. Cabinetulă 
musicală: 41 instrumente, 194 piese mu
sical!. Cabinetulă gimnastică 83 piese.

Societatea școlariloră „Virtus ro- 
^nana rediviva11 are ună fondă pentru 
bibliotecă de 1773 fi. 19 cr.

Din diferite fundațiunl au fostă sti
pend! ați 4 școlari, er dintre școlarii gim- 
nasiali de origine grănițerî din fostulă 
ală II-lea regimentă română de graniță 
din Arde al u au fostă ajutorați din fon- 
dulă școlară centrală din NăsSudă în 
jumătatea primă a anului: 87 cu suma 
de 445 fi. pentru cărți și 53 școlari cu 
ajutore în bani în sumă de 435 fi., er 
înjumătățea a doua a anului au primită 
ajutore în bani 48 școlari în sumă de 
395 fi. La olaltă așa der cu suma de 
1275 fi.

Fondulă școlariloră morboșl, ală 
căruia începută se făcu înainte de 1874, 
a fostă cu finea anului 1887 — 8 de 3192 
fl. 43 cr. Fondulă pentru rechisite la 
scola de desemnă și pentru hârtiă de 
note la musică 2051 fl. 61 cr. Funda- 
țiunea „Petru Puiu“, ală căreia scopă 
este de-a procura cărți pe sema biblio- 
tecei mariane și de a ajutora școlari

Așa tare o ura 
Câtă, voindă ca s’o ombră, 
0 dădu ca pe-o mioră 
Să o junghie-ună vânătoră 
C’ună cuțită străpungătorii. 
Venătorulă când voia 
In ea ferulă a-’mplânta 
De iertare l’a rugată. 
După ce elă a lăsat’o 
Calea lungă a luat’o 
Păn’ aicea a sosită 
La palatulă tăinuită. 
Cei pitici o ascultau 
Apoi astfelă îi diceau: 
— „Copiliță frumușică 
„Draga nostră Albușică 
„Taci și nu-țl mai fiă frică, 
„Nimică nu te necăji . 
„Rămâi tu, cu noi să fi, 
„Numai dreptă se ne slujescl 
„Casa nostră s’o grijescl 
„Să ne faci mâncări de masă 
„Și să ții curată în casă 
„Și-ți va fi cu multă mai bine 
„Ca în lume la oricine!...
„Tu fetiță drăgostosă 
„Câtă vei fi’n a nostră casă 
„De ni mică nu-țl fiă frică 
„Căci în casa nostră mică 
„Nime nu pote intra 
„Decă tu nu li-i lăsa!...u 
Apoi ei mi-se gătară 

gimnasiali: 200 fl. 83 cr. Fondulă pen
tru ajutorarea școlariloră sârmanl: 576 
fl. 47 cr. Depositulă „Teodoră Dum
bravă11 pentru ridicarea unei cruci la 
mormentulă lui: 50 fl. 23 cr. Depositul 
pentru facerea unui stegă gimnasială: 
460 fl. 1 cr.

Cursulă scolastică 1888—9 s’a des
chisă la acestă gimnasiu în 1 Sep- 
temvre n. c.

Annnein și Hatorio.
La 4 Octomvre st. n. 1888 este 

4iua onomastică a Maiestății Sale 
Împeratului-Rege Franciscă Iosifu 
I; atunci se împlinescă 25 ani 
dela deschiderea gimnasiului su
periorii gr. cat. românescu Fran
cisca Iosifiî I și totă atunci se va 
sânți noulu edificiu gimnasiulă în 
Năseudu.

Pentru glorificazea acestorO. 
momente se voru întocmi în Nă
seudu Sărbători atâtu în presera, 
câtă și în cțiua, de 4 Octomvre st. 
n. 1888.

Programa în genere este: se
renadă și ovațiuni în preseră; sân- 
țirea noului edificiu gimnasialO. și 
a stegului gimnasială înainte de 
amiecfă la 4 Octomvre, apoi pre
darea și primirea acestora; ban
chetă festivă la amiecpț, eră sera 
bală.

Prin acesta se învită cu totă 
stima p. t. publică a participa la 
aceste sărbători.

Cei ce dorescă a participa suntă 
rugați, ca pănă la 25 Septemvre 
st. n. 1888 să binevoiescă a se in
sinua la subscrisulu comitetă pen
tru a ne sci orienta în privința 
încortelarii și a se declara, decă 
dorescu a participa și la banche- 
tulu festivă.

Năsăudu, Septemvre 1888.
Pentru comitetulă arangiatoră:

Ioanu Ciocană.

Dela camera comercială.
Liferațiune pentru armata bulgară. 

Camera de comerță și industria diu Bra- 
șovă este încunosciințată de cătră con- 
sulatulă generală c. r. din Sofia 
că ministeriulă de resbelă bulgară 
a escrisă pertractări de licitațiune 
pentru liferațiunea de diferite arti
cole și materiale precum: postavă în 
diferite colori, pânză, cisme și materială 
croită pentru încălțăminte, corturi, tor- 
niste, ceșcl pentru menagiu, porte-pa- 
trone, curele etc. Ultimulă termină pen
tru predare este 13/25 Maiu 1889. Va- 
diulă este 5°/0 din valorea ofertei. Caie
tele cu condițiunile de licitațiă, mostre 
și descrierile technice suntă espuse în 
biroulă ministeriului de resbelă bulgară.

Și la lucra er plecară; —
Și în bae câtă erau 
Totă de densa povesteau 
Cari de cari o lăudau 
Și de bine o vorbiau;
Când colea de cătră seră
Ei acasă se’nturnară 
Cina gata șl-o aflară 
Șl-a loră casă curățită 
Și pre bine rânduită, 
Si multă ei se bucurau 
Când acesta o vedeau.
Apoi decă ei cinară
Se puseră și se culcară... 
Dimineța se sculară
Și de lucru se gătară 
Er pe fată-o sfătuiră
Și cu blândeță’i grăiră:
— „Griji dragă și te feresce 
„Capulu bine ți-lă păzesce 
„Căci maștera ta cea rea 
„După tine va umbla 
„îndată ce a audi 
„Că aici la noi vei fi, 
„Der tu griji și nu lăsa 
„Chiar pe nime’u casa ta!....“ 
Astfelă decă-o sfătuiră 
Ei la lucru se porniră....

(Va urma.) 

Se atrage atențiunea celoră interesați cu 
deosebire la normele de liferațiunl pentru 
Bulgaria, ce s’au publicată la 10 Iuniu 
și 15 Iuliu 1886 în museulă de comerță.

Dare de semă și mulțămită publică.
Tinerimea studiosă din Avrigă (co

mitatulă Sibiiului), avândă în vedere 
starea deplorabilă a monumentului nemu
ritorului dascălii Georgia Lazară, ale că
rui osăminte precum să scie suntă așe
zate în. curtea bisericei române din a- 
cestă comună, șl-a ținută de sântă da- 
torință față de ună consăteană, omă cu 
însușiri atâtă de nobile, bărbată atâtă de 
însemnată în literatura românescă, a pune 
prin arangeareâ unei petreceri basa unui 
fondă din care cu timpulă sâ se repa- 
reze, acopere și îngrădescă cripta acestui 
mare bărbată.

Comitetulă arangeatoră îșl ține de 
cea mai plăcută datorință a face urmă- 
torea dare de semă despre suprasolvirile 
și contribuirile marinimbse, ce au incursă 
pănă în 30 Augustă st. n. 1888:

In sera de petrecere s’au solvită la 
casă... 52 fl.

Suprasolvirl au. incursă dela urmă
torii domni: Ioană Cândea, protop., 50 cr.; 
Emilă Porsche, 50 cr.; Ștefan Keseru, 
50 cr.; Ioană Maximă 50 cr.; A. Flo- 
riană profesoră, 50 cr.; Albert Kisch 
50 cr.; A. Griinfeld 50 cr.; Bergleiter 
50 cr.; Dr. I. S. 3 fl. 50 cr.; N. N. 10 cr.

Comitetulă a mai primită prin postă 
dela următorii p. t. domni: C. C. Do- 
brescu, profesoră (BucurescI) 5 fl.; I. A. 
de Preda 1 fl.; Ioană Slăvescu 1 fl.; I. 
B. 1 fl. — Suma totală e 67 fl. 60 cr.

Subtragândă din suma acesta spesele 
în sumă de 53 fl. 40 cr. resultă ună ve
nită curată de 14 fl. 20 cr., care sumă 
s’a transpusă d-lui Dr. Ilie Stănilă, me
dică cercuală, spre manipulare pănă ce 
acestă fondu va dispune de suma ne
cesară.

Primescă pe acestă cale p. t. domni, 
— cari fiă prin participare, fiă pe altă 
cale, ne-au învrednicită de binevoitoriulă 
sprigină, — cea mai profundă mulțămită.

Coniitetulu arangiatoră.

SCIRÎ TELEGRAFICE.
Viena, 12 Septemvre. La prân- 

4ulu de gală datu din incidentulu 
4ilei onomastice a împăratului Ru
siei, Maiestatea Sa a ridicată unu 
toastu în sănătatea Țarului. La 
prân4ă au luatu parte prințulu de 
coronă Rudolfu, archiducele Ca- 
rolu Ludo vi cu și prințulu de Wales.

BucurescT, 12 Septemvre. La 
Te-Deum-ulu ținută în biserica ru- 
sescă în onorea 4^ei onomastice 
a împăratului Alexandru alu IlI-lea 
a asistată și regina Natalia a Ser
biei. Deorece pe 4iua acesta cădea 
și aniversarea luării Griviței, ca
pitala română a fostă împodobită 
cu stegurl.

Berlinii, 12 Septemvre. Apelulă 
electorală alu partidei conserva
tive este criticată în modă repro- 
bătoră de pressa germană.

Guvernulu a primită împărtă
șirea, că conducătorii socialiști ai 
Germaniei, au ținută o adunare 
secretă în Zurich.

Parisii, 12 Septemvre. Țfiarulă 
boulangistă „La France“ anunță 
că generalulă Boulanger se află 
în Christiania, în celă mai riguroșii 
incognito.

DIVERSE.
Călătoriile domnitorilorO. Pănă în se- 

colulă ală 18-lea domnitorii nu se obicî- 
nuiau a face căletorii în streinătate, și 
celă multă decă făceau călătorii prin țe- 
rile loră. AstădI stă lucrulu întorșii. 
Domnitorii înainte de-așl cunoșce țera 
lori, putemii elice, vreu se cunoscă stre- 
inătatea. Adl nu mai e lucru de mirată, 
când cutare seu cutare domnitori plă- 
nuesce călătorii în cutare și cutare țerl. 
Neluândă în considerare călătoriile îm

păratului Fridericii încă pe când era 
principe de cordnă, de asemenea cele 
ale moștenitorului de tronă Rudolfă în 
Orientti, și marile călătorii în juruit pă
mântului ale principelui teutonă Henric, 
precumă și cele ale împăratului Brasiliei, 
de presents se află pe drumă următorele 
persone domnitore: împăratule Germa
niei Wilhelm alii II-lea, care din inci- 
dentulă suirei sale pe tronă, a plănuită 
mai multe călătorii în străinătate. Im- 
părătesa Rusiei tocmai în dilele acestea 
a plecată din Gmunden. In Berlină se 
află regele Svediei, âr în Danemarca se 
află părechea regală grecâscă sosită de 
curândă din Rusia. Părechia regală da
neză merge să visiteze pe principele de 
Wales, după ce va fi visitată pe princi
pele de Cumberland, er după visitele 
aceste va cerceta pe monarchulă nostru. 
Leopoldă ală II-lea, regele Belgiei, de 
presentă se află în Anglia, pănă când 
fiulă regelui italiană merge peste Elve
ția în Belgia. Totă în timpulă acesta 
regina Portugaliei Maria Pia, care se 
află în Francia, după ce va fi isprăvită 
călătoria în Republică, se Țes că nu-șl 
va uita de copilulă ei, care se află în 
Moscva. Fiiulă „Sdrelui" încă se pre- 
gătesce la o mare călătoriă; sub acesta 
înțelegemă pe regele regiloră, pe Nasr- 
Eddig, șahulă Persiei; Țiintâ. călătoriei 
sale e Rusia.

Unu băieții fenomenii. — La Maga- 
loră, lângă Saragosa, în Spania, se află 
ună băietă care pune în cea mai mare 
uimire pe cei care-’lă vădă. Elă nu 
are încă 9 ani si pare ună omă de 25 de 
ani. celă puțină. Are o înălțime de 1 
metru 487 milimetri și cântăresce 64 de 
kilograme. Forța lui e în raportă cu 
desvoltarea fisică. I se pune în spate o 
greutate de 113 kilo și alergă cu ea, la 
pasă gimnastică ca și cum n’ar ave ni
mică. La fiă-ecare 6 luni se observă o 
crescere întreită de mare ca la alțî co
pii. Se prevede că la vrestă de 26 ani 
are să fiă uriașulă pământului.

Tăbaculă. După ce unulă dintre cei 
mai renumițl doptori englesl, Sir H. 
Thomsohn, s’a esprimată nefavorabilă 
contra consumului celui mare de țigări, 
vine ună ală doilea savantă ală Lon
drei cu o descoperire chemică, prin care 
constată, că țigările așa numite egiptene 
și turcescl conțină o cantitate forte mare 
de opium și de alcoloid. Acestă „ve- 
nină fermecători11 venindă în contactă 
cu părțile mai sensitive ale organismului 
nu pote lucra decâtă în modă ruinători.

Cursiilia pieței JBrașovu
din 12 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.50 Vend. 9.95
Argintă românescă . „ 9.46 r 9.50
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 ti 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.90 n 10.92
Imperiali................... „ 9.90 îl 9.92
GalbinI................... „ 5.70 n 5.72
Scris; fonc. „Albina116u/0 „ 10 L- n

„ n „ 57o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . ,, 122- ii 123—
Discontulă .... GVr-8% pe ană.

Cursultt la bursa de Viena
din 11 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4"/n................................. 100.70
Renta de hârtiă 5°/0...................................91.05
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 147.—
Amortisarea datoriei căilorii ferate de 

ostu ungare (1-ma emisiune) . ■ . 97.40
Amortisarea datoriei căilorii ferate de

ostii ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloru terate de

osta ungare (3-a emisiune) . . 113.25
Bonuri rurale ungare.............. 105.—
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.75
Bonuri cu cl. de sortare..........104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.40
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vina 

ungurescU.......................................100.—
Imprumutulă cu premiulă unguresca 130.40
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedinului........................................... 125.25
Renta de hârtiă austriacă .... 81.55
Renta de argintă austriacă .... 82.20
Renta de aură austriacă........................110.70
LosurI din 1860   139.50
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 881.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 306.50
Acțiunile băncei de credită austr . . 315.40
Galbeni împărătesei ........................ 5.75
Napoleon-d’orI....................................... 9.63
Mărci 100 împ. germane......................... 59.40
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.80

Editori și Redactori responsabilă: 
Dr. Aurel Mureșianu.
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DOI SCOLARI
se primesc!! într’o familia germană 
cu t6tă întreținerea (costă și cuar- 
tiru), unde vorfl. fi cu cea mai 
mare consciențiositate suprave- 
ghiați și pentru învățarea lecțiilor!!.

Informafiuril la Administrațiu- 
nea „Gazetei Transilvaniei" ’.

147,3—2
I

introdusă numai de scurtă timpu în comerță, în urma cualitățiloru ei superiore precum și a 
gustului escelentu este deja în generalii recunoscută și plăcută.

* ■ 4 *

Se află totdeauna prospetă în cele mai multe băcănii, magazinuri de vină, farmacii și 
restaurațiuni, precum și pentru cumpărări en-gros la Depositul principală

G. GIESEL,
Eiașcvu, Stra,d.a Teatrulaxi XTr.

CIRCUL ENDERS
la porta dela Strada Vămei.

X. pro<âxLcti-uLiie în Toexiefx<___
Domniștireloru j^AULA și JJAAE1SKA ENDERS

artiste £». cSJLă.ritxi>
Producțiunea de astăcțl constă, din 13 piese alese.

Astăzi pentru a doua oră 
MĂGARULU VOIOSU (RIGOLO) '.vt 

sub conducerea mai multora comici (Clown’s). La 
mare Pantomimă interesantă representată de mai r 

Domni și Dame. 
Maa, saaTS ea ol a©a

Trupa constă din 30 persons (dame și bărbați). Orchestra propriă și 20 
cai dresați "3^
Prețulîi locurilorft: I. locii 60 cr., U. locii 40 cr., III. locii 30 cr., Galeriă 15 cr. 
Inceputulu producțiunei după 8 ore. In tote talele producțunei.

Dumineca 2 producțiuni la 4 ore și sera la 8 ore.

I
H
<1

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei" 
ă 5 cr. se potu cumpera în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al 
brecht & Zillich.

Avisu d-lorU abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primitu (jliarulu nostru până acuma.

i 2 .

•A
<

I » *
înființată cu începerea anului acestuia, provedută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor

tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în aura, argintu 
și colori, tabele, etichete de tota feliulu și esecutat eleganta.

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

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

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

Comandele eventuale se primesctî în biuroulti tipografiei, Brașovu, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.
I ED

Tipografia A. MUREȘIANU Brașov ii.


