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Din tote părțile primimă soiri 

despre extraordinara sensațiune, 
ce-a produs’o apostrofarea episco
palul Strossmayer din partea Ma
iestății Sale cu ocasiunea primitei 
deputațiuniloru în Belovar, în Cro
ația, unde în presența monarchu- 
lui s’au ținută manevrele de tomna.

A surprinsa mai întâiu inciden
tală dela Belovar pe toți, pentru 
că nimeni nu se aștepta la o ase
menea înfruntare a episcopului 
croată, er cei mai mulțî credeu, 
că afacerea cu telegrama s’a termi
nata prin discusiunea din pressă.

Manifestarea atâtu de eclatan
tă a disgrației, în care a cădutu 
episcopulu la monarchu, a venită 
prin urmare pe neașteptate, și de 
aceea a produsă așa mare sensa- 
țiă. Mai multă înse decâtă acesta 
a trebuită să surprindă răspunsul 
încrecfutu și laconică, ce Fa dată 
episcopulă Stossmayer la dojeni
rile monarchului cjic®n^u: Majes- 
tate ! Consciința mea e curată!"

Limbagiulă acesta cutezătorii 
ală episcopului de Diacovar, nu
mai așa pote fi aprețiată cum se 
cuvine, decă vomă ave în vedere 
ceea ce accentueză și „N. fr. Presse" 
din Viena, că adecă „d-lă Stross
mayer nu este numai ună simplu 
supusă ală Maiestății Sale, ci este 
membrulă și conducetorulă unei 
partide mari forte influente și forte 
lățite în monarchiă."

„In Croația," adauge numitulă 
diată, „se grupeză în jurulă lui 
Strossmayer tote elementele, cari 
nu suntă mulțămite cu starea lu- 
cruriloră și suntă în conflictă cu 
Ungaria. Aiară de Croația, nu
mele lui este legată de tote ni- 
nisuințele, cari au de scopă înfi
ințarea unui stată sudă-slavică, 
care se pbte cugeta numai atunci, 
decă va fi nimicită constituția du- 
alistică a monarchiei, și ce e mai 

pariculosă, numele lui Strossma- 
y&r formeză drapelulă acelei miș
cări, ce este favorisată în Rusia, 
care nisuesce la unitatea Slavilor 
aci limbistică, aci religiosă, aci nu
mai culturală ori literară, cu cen- 
trulă îh Moscva."

Dojenirile, ce le-a primită a- 
cestă episcopă la Belovar au pro
dusă, se ’nțelege, bucuriă extra
ordinară în tabera maghiară.

„Nemzet" <Uce, ca „fiă-care a- 
mică ală ideei de stată maghiară 
a salutată cu bucuriă cuvintele ni- 
micitore cu cari regele încoronată 
a condamnată uneltirile episcopu
lui de Diacovar în contra statului 
și a bisericei".

„Pești Naplo" dă o importanță 
istorică episodului din Belovar. „Re
gele încoronată", di°e el®, „și-a 
pronunțată sentința asupra agita- 
țiunei panslaviste în stată și ’n 
biserică".

„Egyetertes" în fine este și 
elă de astă dată veselă, și dice în- 
tr’ună articulă întitulată „Leterem- 
tett puspolc“-. „Pentru noi e lucru 
de căpeteniă că acele cuvinte (a- 
decă cuvintele Mai. Sale) s’au 
pronunțată și că nu s’au refă
cută."

Pressa din Austria într’aceea 
este mai reservată, aiară de foile 
Germaniloră suprematiștl. Er câtă 
pentru foile din Berlină, acestea 
aprobă cu multă satisfacțiă doje
nirea dată lui Strossmayer.

„Originea Mimului ii Anstria."
(După „Revue Bleue“.')

III
„Vexațiunile, tirănia administra

tivă n’are nici o înrîurire asupra 
vieței sociale și nu se pote conta 
la prestigiulă civilisațiunei ma
ghiare spre a seduce și a trage pe 
partea sa spiritele, mai alesă după 
ce limba ungurescă n’are nici o 

înrudire cu limbile ce se vorbescă 
în jurulă ei. Dialectulă turco-finică 
ală descendențiloră lui Arpadă 
este ună anachronismă în Europa 
actuală și pune Ungaria într’o ade
vărată stare de isolare în ce pri- 
vesce lumea intelectuală. Nu este 
totă așa cu limbile croată, cehă, 
slovenă și cu diferitele idiome 
slave ce se vorbescă în Austria. 
Tote prin structura, rădăcina și 
gramatica loră, dovedescă aceeași 
origine, și legăturile loră de rudire 
suntă celă puțină așa de strînse 
ca acelea dintre limba francesă, 
italiană și spaniolă."

„In asemeni condițiunl, nu se 
potă vede de locă binefacerile ce 
le-ară pute reserva dominațiunea 
ungurescă poporeloră slave și ro
mâne, maghiarisându-le pe vieță 
pe morte, și impunendu-le folosirea 
unei limbi asiatice. Insă se pote 
esplica forte bine resentimentulă 
ce’lă provocă și ce’lă întreține între 
naționalitățile disidente aceste fri
guri de dominațiune. Proba cea 
mai frapantă a acestei animositățl 
reiese din taptulă cum deodată 
tote aceste popbre s’au armată în 
contra Maghiariloră la isbucnirea 
răsboiului insurecțională dela 1848. 
In momentulă chiar când parla- 
mentulă din Pesta organisa guver- 
nulă națională sub direcțiunea lui 
Kossuth, o dietă croată proclamă 
separarea sa de Ungaria; ea a dată 
împăratului o armată viteză și 
disciplinată sub comanda faimo
sului IellacicI, care a fostă prin- 
cipalulă erou ală răsboiului, și 
care câteva săptămâni mai târețiu, 
a participată la luarea Pestei. 
Și confiniile militare s’au ridicată 
în masse sub comanda unui ge
nerală improvisată, StratimirovicI, 
care a dovedită ună talentă forte 
remarcabilă : „Noi ne vomă bate, 
4icea elă cătră soldați, contra a- 
celora cari nu voescă libertatea 
decâtă pentru ei înșiși, cari pre

tindă de-a nu folosi decâtă numai 
în profitulă minorității maghiare 
ună tesaură adunată prin sudorea 
Slaviloră, Germaniloră și Româ- 
niloră". Slovacii, la nordă, au ur
mată acestă esemplu, și monar- 
chia austriacă a fostă astfelă apă
rată de tote poporele pe cari de 
două secole le-a fostă lăsată pe 
mâna supremației trufașe a Ma
ghiariloră. Pentru t6te poporele 
aceste desmoștenite desastrulă Ma
ghiariloră a fostă finitulă unui re- 
gimă opresivă și a unei tiranii 
seculare. A. fostă emancipați- 
unea. “

„Astfelă, în acesta crisă inte- 
ribră, dinastia de Habsburg, pe 
care pressa nbstră liberală o stig- 
matisa pe atunci ca pe ună cam- 
pionă ală absolutismului, se lupta 
din contră,c^o constanță admirabilă, 
contra unei oligarchii, contra pri- 
vilegiațiloră cari s’au resculată 
spre a-șl manține nedreptele pre
rogative. Maghiarii înșiși erau 
așa de puțini campioni ai li
bertății, ai egalității popăreloră, 
încâtă au așteptată pănă în celă 
din urmă momentă, pănă la ulti- 
mulă desastru, spre a se resigna, 
avendă cuțitulă la gâtă, se recu
noscu egalitatea rasseloru (dieta din 
Debrețină, 28 Iulie 1849). Acesta 
trăsură caracteristică cuprinde în 
sine totă moralitatea insurecțiu- 
nei unguresc!. “

„Decă pressa liberală francesă 
în locă de-a privi pe Unguri ca 
apărătorii cei mai obstinați și cei 
mai îndârjiți ai dreptului de con- 
chistă și opresiune feudală, îi con
sideră ca amici ai libertății, Ger
manii suntă departe de-a comite 
o asemenea erore. Simpatiile loră 
pentru Unguri au fostă totdeuna 
mai precugetate și mai înțelepte, 
decâtă ale nostre. Din bună vreme 
ei au înțelesă strînsa solidaritate, 
nu de sentimente și de aspirațiunl 
umanitare, ăi de pofte lacome și 
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SPc-veste.
(Urmare.)

Apoi mi-se apuca 
Și de nou mi se-’mbrăca 
In formă de călătore 
Și de peptenl vendătore 
Așa că nimeni putea 
S'o cunoscă cin’ era!...
La drumă apoi o luă, 
Șepte munți cutrierâ 
Pănă ce ajunsă eră 
La frumosă fetișoră, 
La casa celoră pitici 
A. celoră șepte voinici.
Ea spre casă se-’ndreptâ
De ușă s’apropiâ 
Ce era greu încuiată 
Pe-Albușica mândră fată.
Ea Ia ușă tocăni
Er din graiu așa-i grăi:
— „Nu-i cumpăra boeresă 
„Marfă bună și alesă, 
„Adusă din depărtare
„Și-O dau lesne, lesne tare!..., 
Albușica er eșa 
Pe ferestă de căta 
Și din graiu așa grăia :
— „Du-te numai mai departe, 
„Cercă-ți și prin altă parte 
„Omeni cari voră cumpăra

„Marfa lăudată-a ta !... 
„Eu nu lasă aici pe nime, 
„Nici pe tata decă vine!..." 
Eră baba-i dice-așa :
— „Decă și nu-i cumpăra 
„Măcar ți-o voiu arăta!..." 
Și cu asta densa scosă 
Din coșarca ei frumosă 
Peptenulu înveninată 
Peptănă rău și fermecată 
Si la fată-’lă arăta
Er fetița frumușea 
De peptănă se îndrăgea 
Și așa dragă elă ’i pica 
Câtă în mână îlă lua 
țiicendă că-lă va cumpăra!... 
Ea atuncea își uitasă 
Sfatulă bună ce-’lu căpătase 
Si muerea o lăsăJ

Er în casă de întrâ.
Ea aici când se vedea
La fetiță-așa-i elicea:
— „Stăi drăguță fetișoră 
„Cu ochiți de porumbioră 
„Să petănă odată eu 
„Părușorulă mole-ală tău!..." 
Și cum peptănu-’mplânta
In frumosulă pără la ea 
Capulă i se-’nvenina 
Și josă rnortă er cădea..."
— „N’a mai fi și-acum frumosă 
„Si în teră mai alesă!"
Disă densa hohotindă
Si cu glasă drăcescă rîdendu...1 o »

Josă ea apoi o trântesce 
Și la cale se pornesce...

Der spre-a fetei norocire 
Și spre marea-i fericire,
Nu multă timpă că mai trecea 
Pănă ce se însera
Și piticii lucru-șl lasă 
Și vină veseli cătră casă.
Cum acasă ei sosiră 
Și pe vatră o găsiră
Ei îndată se gândiră 
Că maștera o-a ’nșelată 
Ceva erăși de ’i-a dată. 
Iute susă o ridicară
Și totă trupulă ’i cercară 
Până ’n capulă ei aflară 
Peptănulă celă necurată 
Ce era-’n pără împlântată. 
Iute denșii se grăbiră 
Și afară îlă smuciră 
Și oh, câtă se bucurau, 
Când cu ochii er vedeau 
Că fetița se mișca 
Semne de vi iță da,
Și multă timpă nici că trecu 
Pănă viă erăși fu.
Fata decă se trezi 
Loră erăși le povesti
Tote cum s’au întâmplată 
Cum muerea o-a-’nșelată.
Și ei er o sfătuiră
Și prea multe-’i povestiră 
Și-o jurau ca’n a loră casă

Pe nime să nu mai lasă...
Er împărăteasă mare 
Mersă multă voiosă tare 
Păn la cartea ’mpărătească 
Păn la curtea ei domnească, 
Der pe când ajunse acasă 
Și Albușica înviasă. 
Ea spre-oglindă se ’ndreptâ 
Și voiosă o-’ntrebâ:
— „Oglinduță șciutore 
„De frumseță spunătore 
„Spune-ml mie adevărată 
„Prin ală tău graiu minunată: 
„Acum cine’i mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă?..." 
Er oglinda respundea
Cătră ea dicendă așa:
— „Precum mie mi s’arată 
„Prin vedenie fermecată 
„Tu ai fi cea mai frumosă 
Și în țeră mai aleasă, 
Deră peste șepte munți 
„Coperiți de bradi cărunți 
„La cei șepte omeni mici 
„Ce le cjică șepte pitici 
„Mândrulița Albușică
„De mii de-orl e mai voinică, 
„De mii de-orî e mai frumosă 
„Ca și tine ’mpărătesă!..." 
Când ea erăși audia 
Domne sfinte, ce făcea! 
Așa rău se mânia 
Câtă totă păru’și despletea 
Peste peptă mi se lovea,
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de interese materiale, cari legau 
rassa germana și maghiară. Ceea 
ce Maghiarii urmărescu în Croa
ția, în Serbia, în Transilvania, este 
deocamdată aservirea, er apoi ni
micirea rasseloru slave și române. 
Ei bine, Germanii urmărescu ace
lași scopu în Bohemia, în Carintia, 
în Carniolia, în Dalmația, pretu
tindeni, cu unu cuventu, unde rassa 
loru e genată în tendența iresisti- 
bilă de-a predomina. Și pretu
tindeni pangermanismulu găsesce 
poporațiuni slave stabilite de se
cuii, cari vreu se rămână stăpâne 
la ele acasă, se-și conserve auto
nomia, tradițiunile și limba loru și 
cari se împotrivescu culturei ger
mane."

„In secululu ultimă acestu an- 
tagonismă nu exista încă. Cehii 
erau de-o sută de ani într’o stare 
de oboselă care făcea se se credă, 
că naționalitatea lord nu se va ri
dica din lovirile sdrobitore ce le-a 
primită în 1620: Bohemia părea 
germanisată. Limba slavă despre- 
prețuită de cătră aristocrațiă și 
clasele mijlocie, era alungată la 
sate ca celă mai vulgară limbagiu 
ală norodului. Acestă țeră a fostă 
considerată de tdtă Europă și clas- 
sată în tote geografiile ca provin- 
ciă germană; și cu acestă titlu 
Bohemia a fostă, în 1815, băgată 
în confederațiunea germană."

„Printr’o singulară coincidință, 
tocmai în acestă epocă naționa
litatea slavă s’a deșteptată din le
targia sa, și după doue secule, ig- 
norândă ca Epimenide ceea ce s’a 
petrecută pe câtă timpă a dur- 
mită, ea a ridicată pretențiunea 
cu totulă deosebită de a remânea 
acasă la densa în Bohemia recon
struind moralamente regatulă sfân
tului Wenceslas, care va se 4i°ă 
grupândă împrejurulă ei Moravia 
și Silesia austriacă subă înfluința 
limbei și a culturei sale intelectu
ale. Și acestă pretențiune secun
dată de o minunată renascere a 
arteloră și a sciințeloră a totă 
crescută și s’a desvoltată, deve- 
nindă una din trăsurile cele mai 
surprincjctore și mai caracteristice 
ale istoriei secuiului ală XIX-lea.

j___’_lZST
„Norddeutsche Allg. Ztg." respuncjend 

diareloră ruseșcl carî atacă politica ger
mană pentru atitudinea sa ostilă reginei 
Serbiei, dice că o politică tare nu trebue 
să atârne de cestiunile de simțimentă. 
Regina Serbiei câtă a fostă la Belgradă 
s’a arătată tot-d’auna în publică inamică 

Germaniei; ea n’a ascunsă nici odată sim- 
țimintele sale ostile influenței germane. 
Regele Milană, din potrivă, a apreciată 
tot-d’auna bunele raporturi ce există în
tre Germania și Serbia și a regretată 
forte multă că n’a putută modifica atitu
dinea ostilă a reginei. E deci explica
bilă că Germania n’a avută nici ună 
motivă de a arăta amiciție reginei Ser
biei, nici de a ’i da sprijinulă ei. In 
politică prevalează vechiulă principiu: 
,,A fi amiculă amiciloră noștri, și inami- 
culă inamiciloră noștri'1. Politica nu per
mite să se deosebescă sexulă, ori rangulă.

*
Din incidentulă călătoriei președin

telui Republice francese Carnot în Cher
bourg, se scrie de acolo: La prândulă de 
gală dată în onorea lui Carnot, acesta 
a ținută o vorbire în care s’a esprimată 
în modulă următoră: „încrederea națiu- 
nei față cu guvernulă acesta isvoresce 
din convingerea, că printr’însa ’i se va 
da Franciei acea putere neinvincibilă 
ce țâra doresce s’o aibă și care contri- 
bue așa de multă la susținerea păcei. 
Guvernulă scie ce are să aștepte dela 
marina nostră vrednică de admirată, scie 
că în tote împrejurările pote conta la 
ea. Camerele încă o sciu acesta și de 
aceea nici odată nu voră înceta cu sa
crificiile ce se receră neapărată ma
rinei".

*
Scimă că Archiducele Albrecht a că

lătorită dilele .aceste la Berlină. Din 
incidentulă acesta „Nordd. Allg. Ztg." 
îlă salută în următorulă modă: „Berli- 
nulu cu totă onorea salută în mijloculă 
său pe Archiducele Albrecht, pe acestă 
ospe rară, care sosesce adl la noi. Fiu 
ală Archiducelui Carolă, a moștenită dela 
părintele său, victoriosulă dela A s p e rjn, 
tote însușirile eminente ale unui ostașă 
bună și în timpă de 60 de ani câtă a 
servită în armată, s’a distinsă în timpă 
de răsboiu ca viteză invingătoră, er în timp 
de pace ca perfectă militară. Dintre succe
sorii de domnitori, afară de fericitulă Im- 
părată Wilhelm, singură Archiducele Al- 
brechtă se pote făli c’a servit mai. 
multă ca ostasă, avândă încă întrega pu
tere spirituală și corporală. Incoro- 
natulă generală și amiculă Măjestății 
sale domnitorului nostru, va fi primită 
de cătră poporulă prusiană cu vii sim
patii."

Aperarea resmi Serbiei Natalia.
(Fine.)

Der afară de observările făcute deja, 
eu n’am de gândă a mă dimite în com
bateri și la acusările contra mea, ce jalba 
Maiestății Sale le află îndreptățite; nu 
voiu mai cumpăni, esplica și arăta în
semnătatea aceloră garanții ale căsăto

riei, cari le dă biserica și societatea în 
interesulă susținerei ei, nu voescă să ci- 
teză nici măcară legile carî oprescă des
părțirea fără cause în de ajunsă pro
bate. Pe lângă tote astea eu mai am o 
mulțime de documente în scrisă, cu care 
potă ori și când mărturisi față cu înal- 
tulă meu bărbată despre atitudinea mea, 
și carî documente ar da lucrului cu to
tulă o altă față decum se află elă es- 
pusă în jalba Maiestății Sale. Mă potă 
provoca și la o mulțime de martori, carî 
ocupă posițiunl însemnate și cari se bu
cură de mare vedă în societate și în 
stată, mă potă provoca dică la o mul
țime de martori, carî potă mărturisi ori 
și când, că eu numai binele l’am voită 
bărbatului meu regelui și țărei, și decă 
am făcută ceva, am făcută pătrunsă 
fiindă de spiritulă iubirei de soță și de 
patriă. Der eu nu voi să mă provocă la 
aceste, fiindcă nutrescă pururea speranța, 
că-mi va succede a mă împăca cu înăl
tuță meu bărbată, și spre împlinirea a- 
cestei dorințe, înalță în tote dilele rugă
ciuni fierbinți cătră celă atotă-puternică.

Decă însă, spre durerea mea, pe 
lângă tote stăruințele nu vom ajunge la 
o împăcare, voiu fi silită cu ocasiunea 
pertractărei să-mi apără drepturile și 
demnitatea mea de mamă și regină cu 
mijlocele ce-mi stau la disposițiă. Ni
meni nu ml-ar putea lua în nume de 
rău acesta, pentru că nimeni nu păte 
pretinde dela mine că sub ori și ce îm
prejurări să mă subtragă dela apărare și 
să lasă ca vreodată istoria să cjică. des
pre mine, că cea dintâiu regină a Ser
biei a dată ansă la ună divorță și că 
ansa acesta n’a fostă îndreptățită.

Și chiar pentru că dorescă ca să 
succedă unirea și pacea și cu acesta de
odată să se încunjure pertractarea nefa
vorabilă pentru noi, și totodată să ’i se 
dea ocasiune înaltului meu bărbată ca 
pe basa fapteloră să-și formuleze o altă 
părere despre mine, er mai departe ca 
uniculă nostru fiu să nu fiă adusă acolo 
încâtă în frageda-i etate să vedă acestă 
jocă nenorocită ală sorții și ca să-lă scu- 
timă de acea durere sufletescă, ce-ar 
simți-o elă vădendă nenorociții lui pă
rinți, pe care-i iubesce de-o potrivă, în 
ce modă tirană se tracteză unulă pe 
altulă — tocmai pentru aceea dică, mă 
dore, că consistoriulă nu s’a ținută strict 
de regulele acele, după care trebue ju
decată acestă afacere.

încercările de împăciuire între cele 
două părți învrăjbite se dispună și se 
prevedă atâtă în § 98 din colecțiunea 
de legi civile, câtă și în paragrafii ca- 
noneloră bisericescl, precum în §§ 129, 
130, 131, 133, 134, 135, 142, 143 și 145.

Nu sufere îndo’elă, că Consistoriulă 
cunosce destulă de bine acești paragraft 
și nu se pote presupune, că Consistoriul 
să nu fiă în clară cu disposițiunile loră. 

Cine scie greutățile ce suntă împreunate 
cu căsătoria, de sigură trebue să scie 
pentru ce legile referitore la căușele a- 
cestea trebue să fiă așa de clare. De 
ce n’a procedată consistoriulă amăsurată 
canoneloră, de ce nu s’a ținută de §§ 
142 și 143, carî dispună în astfelă de 
cestiunl, nu pot se sciu; sciu însă că acesta 
nu s’a făcută din causa necunoscinții de 
legi, ci probabilă pentru una din urmă- 
torele două cause: S’au pentru că Con
sistoriulă a fostă de părerea, că episco- 
pulă Demetriu a făcută încercările de 
împăcare încă în Wiesbaden, seu că elă 
gândesce, că regelui și reginei cu totulă 
altfelă trebue să li se tacă dreptate, de
cum dispună legile. Prima suposițiune 
e forte greșită; er a doua ar fi o rătă
cire periculosă. Consistoriulă seu nu 
este competentă a judeca asupra rege
lui și a reginei, seu decă e îndreptățită 
a face dreptate, este datoră a se ține 
strictă de hotărîrile legiloră esistente re- 
ferităre la divorță; der fiindcă nu s’au 
făcută încercările de împăciuire cari se 
receră pentru ca prin asta să se satis
facă legiloră, așa se vede că ar fi de 
lipsă să se îndrepteze acuma lucrulă și 
să se facă o încercare de împăciuire.

Disposițiunile legiloră stabilite pen
tru ambele părți divorțante pretindă ca 
aceste să se presenteze în personă îna
intea forului judițială. Recerințele a- 
ceste regulamentare suntă totă în ace' 
lașă modă imperativă naturale ca și cele 
privitore la încercările comune de împă
ciuire, cu deosebire, că suntă mai rigu- 
rose, pentru-că pretindă nu numai pre- 
sența personeloră divorțante, ci eschidă 
ori și ce representare în căușele de di
vorță. Decă acum mie nu ml-s’ar și con
cede să mă presenteză în personă, con
sistoriulă ar fi oprită să aplice legea 
privitore la împregiurarea asta, atunci 
trebue să țină de adevărată suposițiunea, 
că vreți se mă despoiațl de dreptulă de-a 
mă apăra, și ca și asupra unei acusate, 
vreți se judecați, fiindă eu departe în 
altă țeră.

Dreptulă de apărare personală îna
intea legei nimeni nu l’a trasă la îndo
ială vre-odată nimănui nu numai în pro
cesele de divorță, ci și în alte procese 
comune. Fără dreptulă acesta nu este 
dreptate, și decă dreptulă acesta nimă- 
nuia nu ’i s’a denegată pănă acuma în 
Serbia, e lucru firescă că nici măcară 
a cugeta pote este permisă, ca elă să fiă 
subtrasă reginei Serbiei.

Eu nu sunt învoită cu divorțulu, pen- 
trucă nu suntă motive legale pe basa că
rora s’ar pute procede la ună astfelă de 
lucru durerosă și pentru-că eu ca fiică 
credinciosă a bisericei mele mă îngro- 
zescă de așa ceva, în fine pentrucă da- 
torința mea ca soțiă și mamă impune să 
facă așa. De aceea rugarea mea cătră 
Veneratulă Consistoriu este următorea.

De măniă mai turba 
Și’n măniă așa striga:
— „Stai tu fată blăstămată, 
Că ’ți facă eu leculă îndată!...“ 
Și cu asta ea se dusă 
într’o casă mică-ascunsă 
Unde nime n’o vedea 
Că ce face și ce vrea.
Aci apoi s’apuca
Și ună mără îșl pregătea
Care așa frumosă era, 
Câtă ori cine l’ar zări
Multă la elă ar lăcomi:
Jumătate înroșită 
Jumătate ’ngălbinită.
Mărulă ea’lă învenina 
Și așa mi-’lă fermeca
Că numai de l’o vedea 
Albușica frumușea:
Ea să-și uite atunci îndată 
De-a sa mamă, de-ală său tată 
Și de lumea cealaltă 
Și la mără să lăcomescă 
Dela densa să-lă poftescă, 
C’apoi ea d’ac’o mânca 
Numa-o mică bucățea 
Vai va fi pe veci de ea!...

Mărulă decă șl-lu gătâ 
Fața erășl șl-o schimbă
Și la drumă prin munți plecă, 
Și străbate dimineță

Prin celu codru plin de vieță 
Pânla fata frumușică 
La drăguța Albușică.
Când ajunse er aci 
Ea la ușă tocăni 
Și din gură așa grăi;
— „Nu-i cumpăra boeresă 
„Nesce mere dulci, frumose?" 
Albușica audindă
Și că cine-i nesciindă 
Capu-afară îșl vîrî 
Pe muere de-o privi 
Ear din gură- așa grăi: 
„Dute-’n trebă-țl dela mine! 
„Eu nu lasă aici pe nime. 
„Cei pitici ml-a poruncită, 
„Și-așa ei m’au juruită!.." 
Ear muerea dice așa:
— „D’apoi bine draga mea, 
„Tu nu iei mere de-a mele 
„Ori câtu-să de frumușele, 
„De vrei ți-le-oiu arăta 
„Și-’n cinste unulă țl-oiu da!" 
Și cum asta o dicea 
Meru-afară 'lă scotea
Si la fată-’lă arăta,
Ear ea vai, cum îlă vedea 
Iute tote îșl uita; — 
Și er babei îi grăia:
— „Nu-mi trebe, nu mă ’nvoescă, 
„Nu potă nici cum să primescă!" 
Baba-atuncI ’i răspundea:

— „Temite dor’ draga mea 
„Că-i ună mără rău, necurată, 
„Seu că doră-i fermecată?.. 
„Stăi,... spre a te ’ncredința 
„Jumătate l’oiu mânca, 
„Jumătate ți-l’oiu da!"
Și cu asta s’apuca 
Măru-’n două mi-lă tăia 
Apoi sieși îșl lăsă 
Partea albă și curată 
Ce nu era-’nveninată, 
Ear la fata lăcomdsă 
Dase partea mai frumosă 
Jumătatea cealaltă 
De otravă încărcată... 
Abia fata că mușcă 
Și din mără ună pică gustă 
Când deodată josă pică 
Fără sufletfl și putere
Și — muri în chinuri grele/... 
... .Blăstămata-’mpărătesă 
Cea a doua de frumosă 
Cum vădu că a picată 
Și vieța-i s’a gătată 
începu în hohotă mare 
A striga șl-a rîde tare, 
Și drăcesce cum rîdea 
Ea din graiu așa grăia:
— „Ei! tu mândră Albușică 
„Cea în țeră mai voinică, 
„Tu!... cea albă ca și neua 
„Mândră ca și vioreua,

„Tu!... cu fața rumenită 
„Ca de sânge înroșită: 
„Fii și-acum cea mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă! 
„Tu!... cu părulă de argintă 
„Taci și bagăte’n pământă, 
„NouădecI pitici de-ar vrea 
„Mai multă nu te-oră învia!!....“

Și cum asta cuvântă 
Veselă se depărtă 
Cătră casă se’ndreptă 
Și acasă cum ajunse 
La oglindă dreptă se duse 
Inainte-i s’aședâ
Și așa o întrebă:
— „Oglinduță sciutore 
„De frumseță spunătore 
„Spune-mi mie-adevărată 
„Prin ală tău graiu minunată 
„Care-acum-i mai frumosă 
„Și în țeră mai alesă?..."
Și abia acum odată 
Cea oglindă minunată, 
’I răspunse ei așa 
Precum era voia sa :
— „Vedă că mie mi-s’arată 
„Prin vedenie fermecată 
„Că tu ești cea mai frumosă 
„Și la toți mai drăgostosă.

(Va urma.)



Nr. 194 GAZETA TRANSILVANIEI. 1888.

1. Consistoriulîi în cestiunea acesta 
se procedă conformii prescrierilor^ § 98 
alu. legei civile, precum și conformii c.e- 
loră prevâdute în §§-ii 129, 130, 131, 
133, 134, 135 și 145 din legea biseri- 
cescă, er în deosebi conformă §§ 142 
și 143;'

2. Consistoriulă în sensulă §§ 137, 
140, 141 și 142 ai legei să ne citeze îna
intea sa spre împăciuire, și decă acesta 
nu ar succede, să ne citeze la pertrac
tarea procesului și la aducerea sentinții.

La dreptulă de-a mă apăra în per- 
sonă nu voiu renunța [țiicl-odată. Decă 
în esercitarea dreptului acestuia ml-s’ar 
pune piedecl prin forță, atunci ori și ce 
ar face tribunalele înaintea mea nu va 
ave nici o însemnătate.

Și în urmă, decă Consistoriulîi pro- 
cede așa după cum prescriu legile bise- 
ricescl și civile, e datoră să-mi asculte 
rugarea și să mă încunosciințeze despre 
•ceea ce a hotărîtă.

Credincidsă și supusă fiică a bise- 
ricei ortodoxe.

Versailles, 8 (20) Aug. 1888.
Natalia“.

8CIRILE DILEI.
Cetimu în „Egyetertes“ dela 12 

Septemvre: „Dascălulu valahii din Re
șița, pe care curtea cu jurați din Aradă 
l’a condamnată la ună ană închisore de 
stată, la pertractare a vorbită nemțesce 
și a disă că nu scie limba ungurescă. 
După informați unii e ce sosescă acum, 
dascălulă a studiată în Kecskemet 5 
clase și în 1873 a obținută diploma de 
învățătoră poporală la preparandia din 
Deva în urma esameneloru, ce le-a fă
cută pentru scolele cu limba de propu
nere maghiară, germană și română cu 
succesă eminentă. Pentru progresulă 
făcută în limba maghiară a fostă și pre
miată. Pe acestă agitatoră fanatică, care 
se lapădă de limba ungurescă, „Reu
niunea din Oravița pentru propagarea 
limbei ungurescl“, ală căreia membru 
în comitetă a fostă, l’a ștersă acum din 
șirulă membriloră săi din causa crimei 
comise contra națiunei unguresc!.u

* * *
In Seghedină s’a arestată o mare 

bandă de falsificatori, care se compune 
din 43 de persone, sub conducerea a 
doi individl, anume Frischman și Ro
bert Situs. Dânșii au falsificată mai a- 
lesă bilete de câte ună florină. Atelie
rele s’ar afla în România și Serbia. Bi
letele s’au vândută ca marfă, printre 
populațiunea comitateloră Baciu și Cion- 
gradă. Pentru 5000 florini bilete false, 
denșii au primită numai 1000 florini în 
monedă bună.

* * *
La finea anului scolastică 1887/8 

au fostă în Brașovă 877 învățăcei mese
riași, cari au cercetată școlele. Dintre 
aceștia 521 au cercetată școla comunală 
de sera, eră 352 școla de stată. Dintre 
cei cari au cercetata scola comunală de 
sera au fostă 266 Germani, 109 Maghiari 
și 146 Români. După localitate au fostă 
din Brașovă 333, din Transilvania 176 
și din streinătate 12.

* * *
„Românului“ i se comunică din 

Viena următorele: O conferință s’a ți
nută între omenii politici din Cis și 
Translaitania, în care s’a decisă, de a 
face o oposițiune solidară și mai ener
gică în contra dualismului și în contra 
influinței maghiare și prusiane. După 
cum audimă, s’a mai decisă de a fonda 
în Viena ună diară antidualistică și anti- 
prusiană pentru apărarea ideei de stată 
austriaco și intereseloră naționale ale Ro- 

' mâniloru și Slaviloril din monarchia aus
triacă , precum și din peninsula bal
canică.

* * *
Scimu, că ministrulă legațiunei Re- 

publicei francese în România, D-lă de 
Coutouli, a făcută printr’ună rescriptă 
din 4 (16) August a. c. cunoscută per- 

soneloră, cari dorescă să expuie în sec
țiunea română a exposițiunei universale 
dela Parisă din 1889, că pentru tdte lă
muririle de care potă ave nevoiă în pri
vința acestui mare. concursă internațio
nală, trebue să se adreseze de aci înainte, 
nu la legațiunea republice!, ci prințului 
George Bibescu, delegatulă comitetului 
națională română și acreditată ca atare 
pe lângă d-nulă ministru ală comerciului 
Franciei, comisară generală ală Expo
sițiunei. Acum publică foile de peste 
CarpațI o scrisore a d-lui Berger, direc
torate generală ală exposițiunei din Pa
risă, adresată prințului George Bibescu,. 
ca „comisarii generalii alu României^ pen
tru exposiția din Parisă, în care între 
altele ’i face acestuia cunoscută, că mai 
târdiu îi va cere să determine, în unire 
cu comitetulă națională, personele cari 
voră pute face parte din juriulă interna
țională pentru recompense.

* $ *
Agiulu în România a începută să 

se mai urce. Dela Va’/o a ajunsă deja 
să varieze între 90 și l‘10°/0..

** *
La 15 Octomvre se va ține congre- 

sulu internaționalii de ingineri la Barce
lona. România va fi representată de 
unulă din inginerii direcțiunei căiloră 
ferate române.

** *
In „Asilulu Elena Domnau din Bu- 

curescl au fostă primite de rândulă a- 
cesta 19 bursiere. Numărate aspirante- 
loră a trecută peste 400. S’au mai pri
mită încă și alte 30 cu plată: prin a- 
cesta locurile vacante suntă deja o- 
cupate.

** *
La marile manevre ale armatei ro

mâne, ce se voră ține între Băicoiu și 
Sinaia, voră lua parte vre-o 30,000 
soldați.

** *
Cununia d-lui Basiliu Munteanu alias 

Oprea, învățătoră română, cu d-ra Alexan
drina G. Ciupală din Baclfalău (Săcele) 
se va săvârși Dumineca viitore în bise
rica română de acolo.

Aniversarea jilei âe 30 Anjnstu ii România.
piua de 30 Augustă st. v., în care 

Românii de peste CarpațI sărbătorescă 
aniversarea luării Griviței, a fostă și în 
anulă acestă sărbătorită de frații noștri 
din regatulă României cu pompă deose
bită.

In BucurescI s’a oficiată în L'cestă 
di la Metropoliă ună Te-Deum, la care 
au asistată d-nii miniștri, representanții 
Palatului, representanțl ai legațiuniloră 
străine, mai mulți ofițeri superiori din 
garnisonă, și ună numărosă publică.

Cu mai mare pompă s’a sărbătorită 
acestă gloriosă di la Sinaia, unde s’au 
întrunită în jurulă Suveraniloră României 
toți oficerii superiori din BucurescI. De 
multă timpă nu s’a mai vădut la Sinaia 
atâta afluență de lume ca acum. Săr
bătorirea aniversărei luărei Griviței, pre
cum se raporteză, s’a săvîrșită aci în 
modă escepțională de frumosă.

Serviciulă divină a fostă oficiată de 
I. P. S. S. Metropolitulă-primată, și au 
asistată la acestă serviciu MM. LL. Re
gele și Regina, ataș ații militari, d. gene
rală Cernată, d. prefectă ală Capitalei 
și alțl oficerl superiori și inferiori. După 
serviciulă divină M.M. L. L. au primită 
defilarea trupeloră garnisonate acolo.

La dejunulă ce s’a luătă sub ună 
pavilonă. Regele a rostită ună toastă. 
Invitații erau ca la 140. Sera a urmată 
retragere cu torțe.

Intemplărl diferite.
Vendare de fete române la Con- 

stantinopolu. Cu totă rigorea persecu- 
țiuniloră ce se facă în contra Evreiloră, 
cari se ocupă cu rușinosa și infama me- 
seriă privitore la vândarea femeiloră, a- 
cestă negoță urmeză a se practica pe o 

scară câtă să pote de întinsă în Basara
bia. ț)ilele trecute poliția din Chișinău 
a pusă mâna pe o agențiă, care expor- 
teză femei la Constantinopole. Etă ce ’i 
se scrie în acestă privință „ Telegrafului “ 
din BucurescI:

„In diua de 18 Augustă curentă, 
poliția a arestată pe d. Taube, ună Evreu 
avută, ale cărui antecedente suntă de o 
natură câtă se pote de compromițetore. 
Acestă d. Taube a fostă proprietară de 
case publice la Odesa, unde a comisă 
mai multe delicte pentru care a fostă 
condamnată la amendl și închisori. A- 
cum 4ece ani, Taube s’a așezată la noi, 
deschicjendă ună comptuară pentru ser
vitori, servitore, bone, guvernanțe etc. 
Poliția bănuindă, că Taube face negoță 
ilictă cu femei, s’a pusă la pândă și a 
a descoperită, că acestă Evreu prin totă 
felulă de înșelăciuni agajazănisce tinere 
fete în calitate de servitore pentru străi
nătate. Nenorocitele victime, atrase prin 
promisiuni câtă să pote de pompose, con- 
tracteză cu Evreulă și apoi plecă la O- 
desa, unde alțl Evrei le îmbarcheză pe 
vr’ună vaporă. La Constantinopole aceste 
fete suntă vândute în casele de prosti
tuția seu în haremuri. Poliția nostră a 
dovedită, că luna trecută Taube a ex
pediată la Constantinopole pe două fice 
ale sătenului din Sahaidacă Avramă Pă- 
pușe, ambele de o frumseță cunoscută 
satului întregă; asemenea cu Todorița și 
Catinca Păpușe, a fostă estpediată la Con
stantinopole și copila Maria Sapainicova, 
de naționalitate rusă, precum și femeia 
Anica Avacumu din sătulă Vornicenl. 
Pentru descoperirea acestoră nevinovate, 
s’a telegrafată ambasadei rusela Constan
tinopole. “

Literatură.
Icona sufletului, carte de rugăciuni 

și cântări bisericescl, prelucrată și edată 
cu permisiunea Măritului Ordinariată die- 
cesană gr. cat. de Gherla, prin Vasiliu 
Patcașu, preotă gr. cat. în Hotoană. E- 
dițiunea II coresă și amplificată. Gherla, 
imprimăria „Aurora“ p. A. Todorană. 
1888. — Sub titlulă acesta a eșită de 
sub țipară ediția a 2-a a cărții de ru
găciuni „Icona sufletului^, care cuprinde 
o colecțiă forte frumosă de rugăciuni la 
diverse ocasiunl, precum: Rugăciuni de 
dimineța, la mânecată, la s. liturgiă, 
pentru reposațl, dela însărată, de seră, 
învățătură și rugăciuni privitore la s. 
mărturisire și s. cuminecătură; Canonă 
de mângăere cătră S. născătore de Dum- 
nedeu; Rugăciuni de folosă pentru deo
sebite trebuințe; Cântări la îmormentare; 
Catavasiele dela Bunavestire, Nascerea 
Domnului, învierea, piua Crucii, înălțarea 
îndreptări la punerea catavasieloră peste 
ană ; Cătră D. I. Christosă (versă pentru 
săptămâna patimiloră); Tropare și con- 
dace etc. Se mai află pe lângă asta și 
10 ilustrațiunl frumose. Cartea cuprinde 
227 pag. , e scrisă pe hârtiă fină și are 
formată estetică. Ce privesce valorea 
cărții, ajunge să spunemă, că D-lă Pat- 
cașă a trebuită să scotă a 2-a edițiune, 
er edițiunea acesta a 2-a este mai am
plificată, mai îngrijată în tote privințele 
și mai are intercalate în textă și 10 ilus
trațiunl alese. Cartea se pote procura 
directă dela autorulă : t Vasilie Patcașă, 
preotă în Hotvană (Er-Hatvan; p. u. 
Tasnâd-Szânto—Szilâgymegy e). Prețulă 
unui exemplară legată în pânză 50 cr, 
în legătură de pânză fină peste totă și 
cu gravuri aurite 75 cr; în legătură ele
gantă de luxă: 1 fl 25 cr, 2 fl, 3 fl 20 
cr. Portulu poștală rămâne în sarcina 
prenumărantului. Dela 10 esemplare, u- 
nulă se dă rebată.

NECROLOG!!.
Rosalia Moldovană născută Popă, 

în numele său și ală fiiceloră sale Sidonia 
șiAlmași ală lui Ștefană Moldovană Pre- 
posită Capitulară ca tată, — alăLetiției 
Contese Norma nă și Adolfinei văduve 
Olteană ca surori,— al lui Nicolae Popă 
parochă în Clușă-Monosteră cu Maria 
coția lui ca socri — al lui Ioană, Valeriu, 
Maria, Ana și Lucreția ca cumnațl și 
cumnate, cu inima* adâncă întristată facă 
cunoscută cumcă:

Iustinii Moldovanii,
Protopopă ală Districtului Cudsirului, Parochă 
gr.-cat. ală Orăștiei, Inspectori ală Scoleloră 
districtuali și Asesori la S. Scaunu Consisto - 

riald.
după ună morbă greu provădută cu 

s-le Secramente a repausatu în Domnul 

adl la 3 ore d. m. în anulă ală 46-lea 
ală etăței și ală 20 ală preoției. Ră« 
măsițele pământescl se voră înmormânta 
în 14 Septemvrie după amie4ă la 4 
ore.

Orăștiă, 12 Sept. 1888.
Fiă-’i memoria neuitată!

SCIRÎ TELEGRAFICE.
BucurescI, 14 Septemvre. Re

gina Natalia a Serbiei a foștii pri
mită erl în modă oficialii de că
tră Maiestățile Lorii Regele și Re
gina României.

BucurescI, 14 Septemvre. 232 
de Șerbi, cari trăescu în Rusia, 
au predat! Reginei Natalia o a- 
dresă, în care îșî esprimă devo
tamentul! și adenca lorii compă
timire din incidentul! nedreptății 
strigătore la ceriu, ce a avuții s’o 
sufere. In fruntea adresei se află 
numele fostului Metropolitu ser- 
bescii Mihail!.

BucurescI, 14 Septemvre. Ca
merele vor! fi desolvate în 8 (20) 
Septemvre. Nouele alegeri se vor! 
începe la, 4 (16) Octomvre.

Berlinu, 14 Septemvre. Dojenirea 
Episcopului Strosmayer a tăcut! aici 
cea mai mare sensațiă. Ea se aprdbă 
din partea tuturor!.

Belgradu, 14 Septemvre. 14 e- 
migranțl bulgari, provăcțuți cu pa- 
șaporte rusescl, au plecat! cu va
porul! dela Belgrad! la Bucu- 
rescî.

Bellovaru, 14 Septemvre. îna
inte de a pleca de aici, Episcopul! 
Strossmayer fiind! salutat! de-o 
deputațiune de clerici, li-a respuns! 
acestora, că cu totă dojenirea ce a 
întâmpinat'o din partea Maiestății Sale, 
densulu (Strosmayer) va remane cre- 
dinciosu pănă la morte principiiloru ce 
le-a profesată în totă vieța sa.

Suakim, 14 Septemvre. Tru
pele lui Osman Digma au atacat! 
forturile din afară, der au fost! 
respinse cu însemnate perderl de 
cătră artileriă.

Cursul u pieței Brașovu
din 14 Septemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.44 Vend. 9.48
Argintă românescu . „ 9.40 n 9.44
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 n 9.65
Lire turcescl . . . „ 10.94 n 11—
Imperiali................... „ 9.94 n 10—
GalbinI................... „ 5.70 n 5.72
Scris, fonc. „Albina116% „ 101.-. n —.—

n » n 5°/q „ 98— >1 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— n 123—
Discontulă .... 61/2—8% pe ană.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 13 Septemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0................................. 100.25
Renta de hârtiă 5°/0...................................90.70
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 146.50 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 97.75
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 113.25
Bonuri rurale ungare...............104.65
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.65
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.65
Bonuri cu cl. de sortare.......... 104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.40
Bonuri croato-slavone.............. 104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă............................................ 99.75
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 130.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................................125.—
Renta de hârtiă austriacă .... 81.40
Renta de argintă austriacă .... 82.40
Renta de aură austriacă........................110.45
LosurI din 1860   139.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 879.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 305.—
Acțiunile băncei de credită austr . . 312.80
Galbeni împărătesei ........................ 5.76
Napoleon-d’orI....................................... 9.651/2
Mărci 100 împ. germane......................... 59.60
Londra 10 Livres sterlings . . ; . 121.90

Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei" ă 5 cr. se potu cum- 
pera în tutungeria I. Gross. în li
brăria Nicolae (Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editorii și Redactorii responsabilii:
Dr. Aurel Mureșiarm.
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COOiTCTnSSTT. 16°'3-1
Pentru ocuparea postului de alu doilea învețătoru la scola ro

mână gr. cat. din Rebra mare în districtulu Năsăudului se escrie 
prin acesta concursu pănă la 18 Septemvrie a. c. st. n.

Emolumentele împreunate cu acestu postă suntu: salaru anualu 
de 160 fi. v. a.

Suplicele instruite cu documentele recerute prin lege suntu a se 
adresa la senatulă scolei gr. cat. românesc! din Rebra mare.

Din ședința senatului școlarii gr. cat.
Onisiinu Rotariu, președinte. Constantină Suciu, notarii.

Se caută unu instructorii
liă distinsă din Brașovd. Se cere cunoscința limbei române, germane 
și încâtva a limbei francese. Voru fi preferiți studenții români, și 
mai alesu aceia, cari suntu și musical!. Instructorulu va ave totă 
întreținerea, cvartiru, mâncare, mcalcjitfi, luminata etc.

Tinerii cari dorescu a ocupa acestu postii de instructorii s6 se 
adreseze la d-ld Koeniges, strada Furcoiei nr. 72. 146,3—3

f. r r >

FABRICA ȘI DIRECȚIUNEA:
VI. Aeussere Waitznerstrasse 1G96/1699..

Jfi

Turnătoria fle feru și fabrica de mașini a lui SCHLICK
SOCIETATE PE AC ȚII

-E=_ . oes4.ffl BIROULO IN ORAȘ0 ȘI DEPOSITDLU:
vi. Waitznerring' 57.

Mașini de semănata în brazdă „TRIUMPH" și „HALADAS" patentate ale lui SCHLICK.
Mașini de semenatu care împrăștie grăunțele;

Pluguri patent, ale lui Schlick cu 2 și 3 fiare
Pluguri-Ray ol patent, ale lui SCHLICK. 

Pluguri cu unu feru originale SclxlioUs și "Vid-Gits, 
Unelte agricole, grape, fărîmătorî de bulgări, 

tâieUsS do sf®©!®» aașiai peaira mșil â® M, baUse de (cucuruzii) Mari ilslaafcl
Garnituri d.e treieratul oui vaporu și cir -vertej-â. (G-opel).

Mori pentru curățitu, Mori pentru măcinata.
Părți aparține'tore de tote sistemele de pluguri pentru reservă se află la depositu.

Prețurile cele mai eftine. — Condițlunile de plată forte favorabile. — Prețuri-Curente la cerere gratis și franco. '
9V OESEBV^BE. TBg

Ne onorămtt a aduce la cunoscința p. t. D-lorii Clienți, că de și amil mutată partea cea mai mare a birouriloru nostre ce se aflau în Buda
pesta VL, Waitzner-Bouieward No. 57, în etablisementultt fabricei nostre aflătorii: Budapesta, VL, Âussere Waitznerstrasse Nru 
1696—99, totuși susțmemfi în interesul^ și pentru comoditatea onor, d-nl clienți ună birou în orașă, în localitatea de pănă acum, unde să află unii de
positu cu tote productele nostre de obiecte pentru didirl și de mașini agricole.

Cu înaltă stimă
Direcția turnătoriei de feru și a fabricei de mașini a lui Schlick, societate pe acții.

2!

Tipografia A. MUREȘIANU Brașovu

Dispunendu de mașini perfecționate și de isvdre eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulu nostru tipografică este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în modulu celîî mai 
esactu și esteticii precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescu în biuroulu tipografiei, Brașovii, piața mare 
Nr. 22, etagiulu I, cătră stradă. Comandele din afară rugămu a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu.

înființată cu începerea anului acestuia, proveclută 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 aurii, argintii 
și colori, tabele, etichete de totu feliulu și esecutat eleganții.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, factlire, liste cu prețuri curente, avisuri, reco
mandați uni, cercul are s. a.

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


