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138. Vineri, 21 Iunie, (3 Iuliu). 1885.

Nou ahonamentu
Ia

„Gazeta Transilvaniei “
Cu I Iuliu st. v. 1885 se începe nutt nou 

abonamente, la care invităm pe toți onorații amici 
și sprijinitori ai foiei nostre.

Pretulă abonamentului:

Pentru Austro-Ungaria:
pe trei luni 3 fl. 
,, ș6se ,, 6 „
„ unu anu 12 „

Pentrn România și străinătate:
pe trei luni 10 franci 
„ ș6se „ 20 „
„ unu anu 40 „

NB. Prețurile acestea le-amu ficsatu spre a 
ușura abonanțiloru noștri din România plata abo
namentului, fără a mai socoti agiulu.

Rugămă pe domnii abonenți, ca să bine- 
voiască a-și reînoi de eu vreme abonamentulă, 
ca să nu se întrerupă espedițiunea diarului.

Domnii ce se voru abonâ din nou să bine- 
voâscă a arăta și posta ultimă.

Administraținea „Gazetei Transilvaniei.1' 

Brașovti, 20 Iunie (2 Iuliu) 1885.
Cum au răspunsă bărbații luminați ai na- 

țiunei ndstre la apelulu presei? Ce și cum au 
lucrată ei dela 1879 și pănă adi?

Să ne încercă mu a răspunde la aceste în
trebări, ce le-amă sulevatu într’unulă din nu- 
merii trecuțl.

Intre bărbații luminați ai poporului nostru 
ocupă fără îndoiăla loculă întăiu prelații noștri, 
cărora le-a încredințată provedința și poporulă 
paza asupra bisericei și a șcdleloră ndstre.

Ddcă presa ndstră națională a înțelesă la 
1879 pe deplină greutatea situațiunei poporului 
nostru, atunci putemă susțină cu aceeași siguri- 
tate, că nici Archiereiloră noștri nu le-a rămasă 
ascunsă marele periculă, de care era din nou a- 
menințată biserica și scdla română prin unelti
rile de maghiarisare ale guvernului și ale dietei 
din Pesta.

Scimă cu toții destulă de bine că la 1879 
guvernulă și dieta maghiară au rupt’o — cum 
(|ise Mocsary Lajos — cu politica ce a aflată 
espresiune în legea de naționalități adusă de 
corpurile legiuitdre la 1868, întroducândă în 
modă forțată studiulă limbei maghiare în scdlele 
poporale ale Nemaghiariloră.

Este, credemă, de folosă a ne reaminti în 
aceste momente vederile de atunci ale Archie
reiloră noștri asupra situațiunei.

In representațiunile,.ce le-au așternută Prea 
Sânțiele Loră la 1879 tronului suntă destulă de 
clară esprimate aceste vederi.

Grăsimă următorulă caracteristicii pasagiu în 
representațiunea așternută Maiestății Sale de 
cătră Archiereii bisericei române unite.

„....Pentru hierarchia ndstră eclesiastică lim
ba română este cestiune de viață, condițio sine qua 
non, prin urmare totă ce amenință și periclitdză 
limba bisericei ndstre, limba română, amenință 
și periclitdză totodată ierarcliia, biserica ndstră. 
Ddcă noi față cu pericululă acesta amă fi indi
ferenți, atâta ar însemnă câtă a ne face trădă
torii bisericii nostre, ceea ce și numai a presupune 
ar fi păcată cumplită, să nu dicemă atentată sa
crilegă. “

Nu cu mai puțină îngrijire în viitoră se

esprimă și representațiunea bisericei române gre- 
co-orientale cu privire la Introducerea forțată a 
limbei maghiare în scdlele rdstre poporale (Ji- 
cendă între altele:

„Nisuințele de maghiarisare, manifestate atâtă 
de viu încă de multă au produsă îngrijiri între 
credincioșii biseiicei ndstre; și dedrece biserica 
ndstră are caracteră naționalii, proiectulă de lege 
a mărită între credincioșii bisericei ndstre amin
tita îngrijire într’atâta, încâtă ei reprivindă la 
încercările analdge întreprinse cu vre-o câteva 
(jeci de ani înainte se temă, că proiectulă din 
cestiune este pe tărâmulă legislațiunei ună nou 
începută ală nisuințeloră, cari avdu de scopă a 
aduce la împlinire cu ori ce preță maghiarisarea 
și cari în decursulă desvoltăriloră ulteridre potă 
luă direcțiunea, prin care întrebuințarea liberă de 
păn’acum a limbei ndstre naționale în viața pu
blică, în comunele și’n bisericele ndstre, încetulă 
cu încetulă să fie eschisă cu totulă.“

r

Etă ddr câtă de bine au înțelesă Archiereii 
noștri la 1879 pericululă nouei situațiuni.

De atunci și pănă adi au trecută șdse ani 
și amă ajunsă cu nisuințele de maghiarisare „în
cetulă cu încetulă" la kulturegylet-ulă din Clușiu, 
la schimbarea numeloră române țărănesc! pe un- 
guria lui Banfiy, la împărțirea de premii și aju- 
tdre de stată, cu încungiurarea autorității bise
ricesc!, între dăscălii și preoții noștri, pentru „pa
triotica" negligere a intereseloră limbei române 
și la pretensiunea șovinistică, ca să se casseze 
tdte scdlele ndstre românesc! ce nu corăspundă 
aceloră nisuințe.

Va să dică în cești șdse ani din urmă re
lele s’au potențată. Limba ndstră română, dela 
care — diceau archiereii — depinde nu numai 
esistența naționalității, ci chiar și esistența bise
ricei ndstre, este din ce în ce mai multă prigo
nită și amenințată.

Se punemă acum mâna pe consciință și să 
ne întrebămă, ddcă faptele și întrdga atitudine, 
în parte și în generală, a archiereiloră noștri în 
cursulă celoră șdse ani din urmă corespunde său 
nu afirmăriloră și asigurăriloră, ce le-au făcută 
în representațiunile loră dela 1879?

Nu face din contră atitudinea prelațiloră 
noștri români peste totă luată impresiunea ca și 
când — Ddmne teresce — ei ară fi devenită in
diferenți față cu nenumăratele pericule, ce ame
nință necurmată naționalitatea și biserica ndstră ? 

Politica esternă, a lui Salisbury.
Pănă acum, noulă minsteră englesă n’a pu

blicată nici ună programă privitoră la politica esternă. 
Cu tote acestea din enunțările ce au pătrunsă în publi
citate, putemă judeca încâtva, că ce planuri și intențiuni 
nutresce Salisbury în acăstă privință. Mai ântâiu vrea 
să recâștige Angliei încrederea de care se bucura mai 
nainte în statele streine, să arate că Anglia nu e lipsită 
nici de curagiu nici de putere și că e gata a întâmpina 
ori ce nevoiă cu firmitate și cu hotărîre. Cu deosebire 
va căuta Salisbury să’mbunătățâscă relațiunile cu Ger
mania, Austro-ungaria și Turcia, ca prin acesta să se 
resolve tăte cestiunile pendente, și anume deocamdată 
cestiunea egiptână și afgană. Guvernulă conservatoră 
pretinde în Egiptă libertate de acțiune, amăsurată înda- 
toririloră și responsabilității sale. Idea protectoratului 
englesă însă e desaprobată de Europa, pentru ca să se 
pătă aduce o înțelegere și cu Francia. Relațiunile cu 
Rusia atârnă de mersulă tractăriloră în cestiunea af
gană; se vorbesce că Anglia vrea să se asigure o gra

niță definitivă și se va și asigura, dar altfelă de cum a 
voită ministrulă Gladstone, așa ca nici acum nici în 
viiforă să nu se mai trâcă peste ea.

-------o-------

Afacerea Mr. Kelley.
Guvernulă Americei de nordă desemnase pentru 

postulă de ambasadorii în Viena pe Mr Kelley. 
țiiarele austria ce îndată după acăsta aduseră scirea, că 
guvernulă vieneză a refusată a primi acăstă numire, 
sub Cuvântă, că Mr. Kelley a fostă respinsă și de gu
vernulă italiană, fiindcă înlr’ună discursă ală său ata
case aspru familia regală a Italiei; că prin urmare rela
țiunile amicale dintre Austria și Italia pretindă, ca nici 
cei din Viena să nu’Iă primescă. După cele mai nouă 
șcirl însă, guvernulă vieneză n’a respinsă formală nu
mirea lui Mr. Kelley ca ambasadoră în Viena, dar ne- 
fiindă agreată aci, guvernulă nordă-americană s’a vădută 
silită să abdică singură dela acestă hotărîre. Chiar dia- 
rele americane au scrisă cu vehemență în contra lui 
Mr. Kelley, (Jicândă că nedestornicia ce a dovedit’o co- 
mițândă nenumărate greșeli este o dovadă, că nu e ca
lificată pentiu cariera diplomatică.

Românii și Ungurii.
Intr’ună articulă, pe care l’amă reprodusă 

în dilele trecute în fdia ndstră, „Românulă" se 
ocupa de starea politică a Româniloră din sta- 
tulă ungară, accentuândă cu deosebire spasmu
rile de maghiarisare ce i-au cuprinsă pe Ungurii. 
,,Nemzet“ a răspunsă la acestă articulă cu multă 
amărăciune, fiindcă adeverulă l’a supărată cum
plită. „Românulă" însă revine asupra cestiunii, 
scriindă în primulă Bucuresci dela 18 Iuniu:

In colănele acestui (jiară, amă încercată să stabi- 
limă între poporulă română și celă maghiară o bună 
și frățescă înțelegere, pledândă pentru o sinceră alianță 
a loră, rădimată pe principiulă democratică și ală ega
lei îndreptățiri naționale. T6te încercările ndstre zadar
nice au fostă.

Ungurii, pitulați suptă aripele camarilei din Viena 
și apărați de baionetele Germaniloră austriacl, se con
sideră ca și când ară fi o mare putere europână și voră 
să ne distrugă în vechiulă nostru pământă. Pe acăsta 
cale nu mai încape nici o discuțiune, și față cu stindar- 
dulă maghiarismului, datori suhtemă noi 10—14 miliăne 
de Români să arborămă mai multă ca ori când drape- 
lulă românismului pe care cu credință, cu statorniciă și 
cu vredniciă ținuți suntemă cu mică, cu mare, să-lă 
apărămă.

Nu e chemarea năstră ca, în colănele înguste ale. 
unui diară, să facemă studii istorice spre a convinge p« 
cei dela »Nemzet,* că Românii au avută o boerima o 
aristocrația, o nobilime său că n’au avută. Acestă ces
tiune o lasămă istoriciloră și academicianiloră ca s’o lă- 
murescă. Noi însă, ca diariști, le aducemă aminte ve- 
cimloră Unguri vorba Românului, ,că cine sâmănă vântă, 
furtună va culege.* Vântă au sămânată Ungurii pănă 
la 1847 și la 1848 furtună au culesă. Nici o țâră din 
lume nu e atâtă de bogată în furtuni ca Transilvania, 
unde Ungurii începândă de pe la 1443 vântă au sămâ
nată într’una și totdâuna furtună au secerată.

Sistema representativă, continuă .,,Româ
nulă,11 n’a fostă nici odată cunoscută de Un
guri: înainte de 1848 a fostă celă mai violentă 
regimă aristocratică-feudală, dela 1867 încdce 
regimă aristocrată - pluto erată. Democrată nici
odată n’a fostă Ungurulă. Dacă e vorba de 
dreptulă istorică ce-lă au ei asupra Transilva
niei, după cum diee ,,Nemzet,“ acesta a încetată 
din diua când la Dobrițină în 1849 au detro
nată casa Habsburgiloră și au fostă cuceriți 
prin armele Româniloră, Croațiloră și Ruși- 
loră. Dominațiunea absolutismului austriacă dela 
1850—1861 a curmată orice continuitate de 
dreptă istorică. Marea majoritate a poporațiunei 
Ardeiului e română, și pentru ca s’o sugrume, 
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Ungurii revenindu la putere au înființată sistema 
de guvernămentii - plutocrată și, uniți cu jidovii 
emancipați, au înlăturată pe Români dela drep
turile loră politice în Transilvania. Ba au mersă 
mai departe Ungurii: la actulă de încoronare din 
1868, ei au îngenunchiată la picidrele stâ- 
guriloră unguresci emblemele României, susți- 
nendă că acesta are să formeze Ungaria, con
formă „dreptului istorică ungurescă.“ ,,Româ- 
nulă“ încheiă astfelă:

Totă așa s’a procedată și Ia esposițiunea din Pesta, 
unde a fostă vîrîtă Statulă română între Bosnia și Her- 
zegovina, ca și când elă tributară ală Ungariei ar fi.

Numai din analisarea fapteloră ne putemă lumina 
asupra tendințeloră Unguriloră față cu nâmulă nostru.

Pentru ei, Statulă română e ună spină în ochi, 
și pentru a-lă submina au întinsă firulă agitațiuniloră 
pănă în mijloculă Bucuresciloră.

Bisericele și scolele reformate unguresci din Ro
mânia îșl esercită în deplină libertate cultulă loră, și în 
organisarea loră actuală ele mergă atâtă de departe, 
încâtă facă parte din diecesa reformată a Transilvaniei 
și^stau supt jurisdicțiunea episcopului și a consistoriului 
din Clușiă.

Cam pe la începutulă lunei curente s’a întrunită 
la Clușiu conventulă său așa numita adunare generală 
anuală a Unguriloră de religiune calvină din diecesa Tran
silvaniei, și la care au participată și deputății comuni- 
tățiloră bisericesci și școlare maghiare din România.

Cu aceea ocasiune, venindă în discuțiune organi
sarea comunitățiloră maghiare de religiunee calvină din 
țâră, episcopulă Szasz Domokos a propusă, ca ele să se 
organiseze într’o diecesă cu centrulă în Bucurescî. Preo- 
tulă calvină din capitala României să fie, în calitate de 
protopopă, autorisată de a avea dreptulă de controlă și 
de inspecțiune asupra loră, rămânândă jurisdicțiunea po- 
testății supreme eclesiastice neatinse ca și pănă acuma 
în mâna episcopului și a consistoriului maghiară din 
Clușiu. Propunerea a fostă trimisă la o comisiune, care 
la adunarea viitore îșî va da părerea asupra ei.

țfiarele maghiare atacă cu înverșunare propunerea 
menționată și stăruiescă pentru a “menține ună status 
quo, pentru cuvinte că numai în starea actuală de lu
cruri scâlele unguresci din țâră potă sta sub egida bi- 
sericiloră și numai astfelă cursurile se voră pută face și 
pe viitoră în limba maghiară. Din momentulă insă, dică 
numitele t^iare, în care comunitățile bisericesci ară rupe 
legăturile loră directe cu Clușiulă, guvernulă română ar 
fi îndreptățită a-șl esercită dreptulă de supraveghiare, și 
elementulă maghiară din România ar fi espusă primej
diei de românisare.

In fruntea acestei agitațiuni cu tendință d’a pro
voca și în țâra românâscă o cestiune de maghiarismă se 
află «Bukaresti Hirado,* care insistă »ca maghiarii, și în 
specială cei din Clușiu, să contribue pentru cei de aici 
cu ajutâre bănesc!, ca să-și pâtă ridica scâlele loră na
ționale la nivelulă scâleloră luterane germane din țâra 
romârâscă și ca să constitue aici ună puternică elementă 
pentru magsiarismă.*

In fața acestoră agitațiuni și fapte ale Unguriloră, 
nu înțelegemă supărarea celoră dela «Nemzet,* cari cu- 
noscă bcie proverbulă «ce ție nu-țl place altuia nu 
face.* hlinistrulă Ungariei, d. Tisza, ală cărui autori- 

esată organă este «Nemzet,* dicea mai deunădl la Oradea- 
Mare că, dâcă Ungurii se voră prăpădi, fanatismulă loră 
îi va omorî.

Prin urmare, cu omulă fanatică și îngâmfată nu e' 

chipă d’a te putea înțelege. D’aceea Românii datori 
suntă d’a opune acțiunei de maghiarisare o puternică 
reacțiune de conversare și luminare a neamului româ- 
nescă.D’ aceea, ori câtă ară striga Ungurii dela «Nemzet*, 
Românulă va rămânea totă Română.

SOIRILE DILEI.
»Corespondenței politice» i se scrie din Bucurescî 

următorele: ,,Intr’ună consiliu de miniștrii ținută calele 
acestea s’a pusă cestiunea: ce măsuri ar trebui luate 
față cu Ungaria pentru ca guvernulă din Pesta să ad
mită din nou importarea de rîmătorl din România. Unulă 
dintre membrii cabinetulă a propusă, ca România să 
închidă otarele pentru mărfurile din Ungaria, încâtă nu
mai pe Dunăre sâu pe la IțcanI să pâtă fi importate în 
România. Propunerea a cădută și cabinetulă a hotărîtă 
a trimite ună delegată ( Ia Pesta, spre a lua o înțelegere 
în acâstă privință cu ministerulă ungură, și numai după 
ce negociările n’ar avea nici ună resultată, guvernulă 
română se ia măsuri de represalii.“

—0—
In ținutulă Sebeșului răvărsările apeloră pricinuite 

de ploi au făcută stricăciuni enorme. De asemenea 
peste Reghinulă săsescă s’a descărcată în săptămâna 
trecută o furtună ne mai pomenită, fiindă trăsniți doi 
omeni. In Aiudă vijelia a desrădăcinată arbori și a 
ruptă coperișe dela case.

-0—
Espropriările pentru construirea călei ferate Murășă- 

Ludoșă au începută, plătindu-se holdele de categoria 
ântâiu cu 100 fl., cele de a doua cu 40 fl. de jugără 
de cătră societate.

—0—
Neaoșulă Maghiară contele Gotthard Kun a pro

misă institutorului ev. reform. din Hasdat ună adausă 
de 100 fl. anuală la lâfă, dacă va dovedi progresă în 
limba maghiară cu elevii săi.

—0—
Duminecă s’a comisă în Alba-Iulia ună omoră. 

Doi Români tinei ajunseră la cârtă din causa unei piese 
de danță ce avea să cânle lăutarii. Unulă din ei, o 
slugă, străpunse pe celălaltă cu ună cuțită în brață și 
în peptă, rănindu’lă de mârte.

—0—
MiDisterulă româtiă, mișcată de suferințele popo- 

rațiunii rurale din județele Tecuciu și Covurluiu, a decisă 
a i se distribui meiu, pe care îlă va plăti, conform 
legii, împreună cu contribuțiunile, scrie „Românulă.“ 

—0—
„Românulă11 comunică, că linia între Gâmpina și 

Comarnică se restabilită.
—0—

Sinaia va fi legată printr’o nouă cale ferată că 
Tergoviștea, din causă că linia Prahovei e espusă de- 
seloră stricăciuni vâra.

—0—
In „Intransigeant11 face Rochefortă cunoscută, că 

a aflată dela ună amică ală sâu ce a venită din Egiptă, 
că francesulă Oii vier Pain, unulă din adjutanții Mah- 
diului, ar fi fostă morîtă. Rochefort crede, că omorulă 
s’a comisă la îndemnălă colonelului englesă Schmidt. 
Omorulă s’a comisă, dice Rochefort, înainte de a fi 
trimisă consululă generală Baring telegrama pentru anu
larea manifestului, prin care colonelulă Schmidt pusese 

ună preță de 100 punți sterlingi pe capulă lui Pain 
Guvernulă englesă va numi o anchetă să cerceteze 
casulă.

—0—
Guvernulă sârbescă a ordonată o urmărire gene

rală a bandeloră de tâlhari, ce cutrieră Serbia, de cătră 
gendarmeriă și milițiă. In cerculă Rudnică au fostă 
prinși 32 de tâlhari, cari au comisă 47 de omoruri și 
multe jafuri. Dintre tâlharii, cari au jăfuită poșta 
din Pozarevață, s’au prinsă 4 Tâlharii pândiseră bani, 
adunați din dări, ce erau să fie trimiși la Belgradă în 
sumă de 10,000 de galbeni. La Drina apară bande nouă.

Conferința Serbilorîî la Zombor.
Duminecă în 28 Iuniu n. Serbii au ținută în Zom

bor o imposantă conferință, la care au luată parte 266 
de representanți ai poporului serbescă. Conferința a 
fostă animată de adevărate sentimente naționale; se vede 
că «politicii practici,» «politicii de interese* au ună 
tristă viitoră. Sârbii s’au convinsă, ca nu e chipăgd’a 
o scâte la cale cu Maghiarii, decâtă făcendă politică na
țională, apărându-șl strînsă uniți drepturile loră. De 
geaba se încârcă «spiritualulă* raportoră ală lui «Pester 
Lloyd» să scadă din însemnătatea conferinței, și ori câtă 
ară căuta jidovii dela fâia pestană să-și înece amără
ciunea făcendă față veselă, caraclerulă conferinței rămâne 
națională și face onâre Serbiloră. .Polticii noștri prac
tici și de interese* ară pută lua esemplu, cum își sciu 
apăra Serbii interesele loră bisericesci și cum sciu răs
punde celoră ce voescă să stirbâscă autonomia bisericei 
sârbescl.

Ce doresce poporuîă serbescă? întreba în confe
rință poetulă sârbă și redactorulă fosei .Bacivanin,* Dc- 
metriu Popovici. Doresce curățenia credinței sale, drep- 
tulu de a’șt alege liberă pe capulă bisericescă, de a'și ad
ministra independentă scâlele și fundațiunile sale, acesta 
e dreptulă poporului serbescă, dise PetrovicI, care ceti 
apoi următorulă Proiectă de condusă:

,Representanții întregului poporă sârbescă din ță
rile coronei S-tului Ștefană adunați la conferință în Zom
bor la 14 Iuniu v. declară:

1. Că ei voră representâ și voră luptă pentru sus
ținerea curată și nefalsificată a autonomiei naționale-bi- 
sericescl, ce i s’a dată poporului serbescă prin articulii 
de lege XXVII din 1790/91, XX din 1848 și IX din 
1868 și s’a garantată prin privilegii preaînalte și a cărei 
exercitare e încredințată organului supremă autonomică, 
coogresului națională-bisericescă sârbescă, care are de a 
apără drepturile poporului sârbescă, de- a alege liberă pe 
Metropolitulă, de a regula și administra independentă 
afacerile bisericesci și școlare precum și fundațiunile.

2. cu adâncă durere ei vădă și simțescă, că dela 
congresulă din a. 1879 pănă astăzi viâța autonomă s’a 
violată în paguba bisericei și poporului și a ajunsă în-, 
tr’o situățiune tristă; ei aștâptă așa dâr, ca congresulă 
națională sârbescă convocată la 1 Septemvre st. v. la 
Carloviță să stăruiască cu tâte mijlâcele legale ce i stau 
disposițiă, ca să se facă imposibilă — spre liniștirea po
porului sârbescă — orice periclitare a autonomiei și vio
lare a dreptului de liberă alegere a Metropolitului.

3. că ei vor redă scâleloră poporale caracterulă 
loră curată națională poporală de mai ’nainte și pe a- 
ceste îlă voră apără.

4. că voră lucra pentru ridicarea preoțim» și a 
învățâtoriloră atâtă în privința morală cât și materială.

5. că îșl țină de sfântă datorință a lucra într’a- 
colo, ca în fiecare cohgresă bisericescă să se trimâtă nu
mai astfelă de deputațl, cari voră primi pe deplină tâte 
aceste puncte și cari voră oferi deplină garanțiă, că voră 
representâ și voră elupta aceste puncte.

FOILE T ONU.

Semzăenele în Sucâva.
V’am promisă a face o călătoriă pela sate în Bu- 

covina, ca in rnoaî’i do c unt îi sutavftrâtft RRlA RR
s’au scrisă în «Gazeta.* AflațI deci că călătorescă. Dâr 
se mă scusați, că înainte de ce voiu spune despre cele 
ce am aflată pela sate — voiescă a vă spune despre 
visita mea pela mănăstirile din Bucovina.

Am începută cu mănăstirea St. Gheorghe din Su- 
câva, unde se află relicviele St. mucenică lână Novi și 
care biserică se numesce și St. Ionă, unde am fostă așa 
de bine primită — după cum v’am spusă. — De astă- 
dată n’am mai avută poftă de a trage la mănăstire ca 
să n’o pățescă mai rău decâtă întăâși dată și acâsta nu
mai din simpla causă că era hramulă (patronulă) bise
ricei sâu mai bine să (jică a S-tului, adecă diua de 2 (14) 
Iuniu a. c. M. M. lână celă nou. In diua acâsta vine 
multă boerime din România, ca să se închine la aceste 
sânte locașuri și părintele Darie nu rămâne fără de-a nu 
numără câți-va gălbenașl de cei cu zimță. Dela ună 
timpă încoce boerimea nâstră din România și-a mai po
tolită dorulă de a visitâ mănăstirea, din causă că fara- 

_onu lă, adecă administratorulă Turturică și părintele Darie 
s’au purtată prâ mojicesce cu bieții creștini.

In anulă acesta însă cine a venită va pomeni câtă 
va trăi, așa de bine au fostă primiți boerii din România, și 
acâsta numai din causă că Ministrulă Nacu, care înlocuia 
pe Sturdza a trimesă părintelui Darie scirea, că subven- 
țiunea acestei biserici s’a suprimată. — Ministerulă cul- 
teloră și Instrucțiunii publice din Bucurescî da anuală o 
subversiune — unii rjică că 650 de galbeni — ca pă
rintele Darie să aibă cu ce primi pre âspețl și să facă 
reparaturile cerute. RepararurI nu s’au făcută, âspeții au 
fostă totdâuna alungați. Am la mână atâtea cașuri, cari, 
dacă le-asă publică, ar face ca părintele Darie să nu a- 
pară ca ună superioră ală mănăstirei, ci ca ună ghe
șeftară murdară din seminția lui Israilă.

Boerii noștri din România au adusă fiecare lumâ
nări de câră albă și bănișorl pentru spăsire de păcate. 
Nimeni nu se interesă de ei; faraonulă Costachi Tur
turică umbla la dâlă la vale — făcendă rolulă de spionă 
ca să cunoscă care-i mai bănosă. Nu esagerezu, fle
carele dâcă nu crede se pâte informă în persână.

Din cele multe ce am aurită suntă nevoită a des
coperi una.

Muri adecă ună alumnă seminarială G. Turețchi, 
care făcea parte din clerulă bucovinânu. Era și elă fiu 
de preotă și locuia lângă mănăstire. Serviciulă funebru 
era să se facă în biserica St. Ioană și ca unulă ce a- 
parținea clerului era să fie prohodită în biserică. Pă

rintele Darie însă, din causă că mama răposatului nu 
i-a plătită nimică, n’a voită să-lă primâscă în biserică pe 
motive că nu-i călugără. Nu multă după aceea se mă
rită o fiică a d-lui Turturică după ună militară cernău- 
țână și cununia s’a celebrată înaintea altarului din bi
serică. Femea respectivă n’a fostă din cleră, dâr a fostă 
din câta părintelui Darie și de aceea s’a putută cunună 
înaintea altarului. La ambele aceste cașuri am fostă 
martură oculară și am totă Sucâva ca martori. — Cum 
se pâte justifica părintele Darie? — Dâr eu nu-i ceră jus
tificare, — dâc’ar fi în țâră le noi de multă l’așă fi tri
mesă la schiță, cu toți galbenii, cari îi dă pe la cei pu
ternici cum vorbesce lumea.— Nu potă pricepe însă și 
aceea, de unde are d-sa putere să dea o casă și o parte 
din grădina vechei mitropolii unei fiice a administrato
rului, care și locuesce acolo? Ore nu mai suntă și mai 
mari decâtă d-sa? — Tăcere.... Mai marii d-sale (jică : 
ce sâ facemă cu bietulă moșnâgă, are să moră ca mâne. 
Se înșâlă, că mai curândă potă muri d-loră decâtă d-sa.

La 24 Iuniu (6 Iuliu) a fiecărui ană biserica mai 
serbâză încă ună hramă: Nascerea păr. Ioană Botezăto- 
rulă sâu Semzăenele. înainte vreme în (jiua acâsta se 
ținea bilei™, astădl numai pe lângă mănăstire îșl întindă 
nisce jarcarl marfa. De o parte și alta a drumului ce 
duce la mănăstire cu o săptămână înainte negustorii cei 
mici din Suceva îșl facă niște șatce-colibe, înfigândă pa-
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Aplausele, cu care a fostă întâmpinată acestă pro
iectil de condusă, părea că nu mai iau sfârșită. Bra- 
vulă protopopii Cupusarevicî vorbindă pentru concordiă 
dise: «Unulă pentru toți și toți pentru unulă.»

Mare efectă a produsă escelenta vorbire a redac
torului »Zastavei«, lașa Tomici, care între altele dise: 
»Ne trebue preoți, cari să lupte cu bărbățiă pentru legea 
și autonomia nâstră, âr nu popi cari ’și atârnă orduri 
de gătii'. Alusiune la ordinulă coronei de ferii a patri- 
archului Angelici. Conferința a fostă salutată frațeșce de 
Serbii din Croația și Slavonia. Peste 2C0 de telegrame 
de felicitare s’au primită din România, Serbia și Un
garia.

Răportorulă lui «Pester Lloyd» e focă de supărată, 
că nici ună representantă n’a dedicată măcară ună cu
vântă de recunoscință guvernului ungurescă. Noi scimă, 
de cumva răportorulă nu scie, că recunoșcință se cu
vine celui ce face bine, ăr nu celui ce te îngenunche.

------- O--------*

Bl ași u, 29 Iuniu 1885.
Domnule Redactoră! Multă s’a vorbită și se vor- 

besce și în diua de adi de cătră unii despre o împăcare 
cu Ungurii, și cum scimă se crease o fâiă politică ro
mână, care să mijlocăscă făimosa împăcare. Răposata 
însă nu numai că n’a făcută nimică bine, ci a produsă 
scisiune între corpulă națiunei; de aceea autoritățile ad
ministrative o și recomanda cu totă deadinsulă tuturoră 
Româniloră. Dar D-deu a îngrijită de i s’a cântată «vecl- 
nica pomenire.»

Și amă greși forte multă, dăcă amă mai cugetă de 
acuma la o împăcare cu aceia, cari te scotă din s. bi
serică, pentru că ești îmbrăcată în portulă națională ro- 
mânescă !! Se pote cugetă la o împăcare cu aceia, cari 
după ce ne-au despoiată de drepturi încărcă acum a ne 
despoia de ce avemă mai sântă, ce e viăța unui poporă, 
de limbă ? 1 Să lăsămă ideea acesta socială la o parte.

După abaterea acesta, fie-mi permisă a trece la 
alte amănunte. In 21 1. c. n. și-au ținută Ungurașii din 
locă o petrecere pură națională, învitândă numai 
pe de-ai loră, pe jidovii și pe.... Românii rătăciți. Și ca
să nu fie invitată nici ună bună Română, întocmit’au 
lucrurile astfelă: Au mersă, în absența Esc. Sale, vr’o 3 
membri din comitetă, între cari și ună Totă, la dirigen- 
tele dominială ală Esc. Sale, căci aveau lipsă de locă 
unde să se țină aceea petrecere — și atarl locuri posede 
aici singură Esc. Sa, — cu cuvintele următâre, nici de- 
cum rugătâre: >Dai-ne N.... său ba, că de nu îndată te- 
legrafămă la Esc. Sa.« Cererea ‘li-s’a încuviințată. — 
Se vede însă că făimosulă «Kultur egylet» a începută a 
călbezi și inimile Unguriloră de aici, ceea ce se probăză 
din următârele: Românii noștri atâtă studenți câtă și 
privați todâuna, fie la bală, Qjnaială său altă petrecere, 
i-au invitată. Și au și urmată pănă acum învitărei, ei 
, domnii», precum le place a se numi dela petrecere în- 
căce, nefiindă conduși de ură de rassă față de noi. Dar 
acuma, de când, vetji Domne, se află aici magistru 

•’ poștală și ună funcțiunară telegrafică, 6menl tineri și 
prosboiațl ca toți Ungurii din scâla modernă și înfocațl 
aderenți ai ,Kultur-egylet»-ului, începe a se propagă și 
aici ura de naționalitate. Mă miră cum de nu au pășită 
pănă acuma numiții funcționari, ca împreună cu alți Un
guri «nâoșl» precum și ună Totă, să facă o filială a 
>Kultur-egylet«-ului și aici. Acestă din urmă e de origine 
română din țărani, dintr’o comună nu departe de aici. 
Tatălă său și mamă-sa, asemenea frații densului portă 
portulă opincarului română și încă mândri de naționali

tatea loră, pre când elă, — nu-mî potă esplicâ din ce 
causă, pote că unde capătă o lâfă de oficială din mâna 
ungurescă, dar adunată cu sudore românescă — se măr- 
turisesce cu nerușinare de ungură, negându-șî naționali
tatea. Așa circulă o faimă, că dânsulă s’ar fi esprimată 
cu o ocasiune 6re care că: de ar sci, că mai este în 
dânsulă vr’o venă de Română, o-ar tăia. Eu din par- 
te-mi îlă mângâiu dicendu-i: se se și împusce, că prin 
mortea densului câștigă Belzebubă'ună argată mai multă, 
ără ca noi să-i simțimă lipsa!

Ei, dăr să nu trecă cu vederea cuvintele magistru
lui poștală, rostite în ajunulă acelei petreceri, cuvinte 
măduose ca următorele: »az olâhok nem kell.« Și Dămne 
D-deule ce mai daună ne-a causată prin aceea că pre 
noi olahii nu ne-au invitată 1 Nu ne-a produsă nici o 
supărare, îlă asigurămă atâtă pre elă câtă și pe ceialalți 
consoțl de o pătură, și din contră ne place multă mo
dulă, în care și-au arătată arama! Ar trebui ca și noi 
să procedemă ast-felă de acum înainte, fără ca să ni se 
potă împutâ că arătămă necultură,* 1 deorece am urmată 
pe »civilisatorii» Orientului! Fi-va 6re așa? Vomă vedă.

Editoră: Iacobă Muresianu.
1

Redactoră responsabilă: Dr. Aurel Muresianu.

Brutus.
-------o-------

Apelu!
Cătră inteligința și poporulă română din ținutulă Re

ghinului și părțile învecinate.

Esperiința de tâte dilele, lupta de esistență a po- 
poreloră și națiuniloră în mare, precum și a singurati- 
ciloră în mică, — abstrăgândă dela principiele economiei 
moderne — ne-a convinsă pe fie-care, cumcă înaintarea 
în cultură este condiționată dela sțarea materială, acăsta 
apoi se câștigă prin muncă, comerciu și industriă, la 
cari tote apoi factorulă principală îlă jăcă banulă. Fiindă 
acestea tote aqvirate de ună poporă, de o națiune, dau 
garanțiă pentru o desvoltare națională. Motorulă prin
cipală dară ală tuturoră întreprinderiloră, banulă, se 
p6te mai ușoră câștiga prin asociare ; trăindă noi deci 
în secululă asociăriloră, să ne însoțimă în tâte ținuturile 
și lucrândă și Dumnedeu ne va ajuta

Subscrișii simțindă de multă necesitatea înființării 
unei atarl asociărl cu scopă de a înlesni câștigarea ca
pitalului necesară pentru inteligința și poporulă din ți
nutulă Reghinului și vecinătate, în Iote întreprinderile 
sele, care suntă în mare parte de natură comercială, 
ne-amă decisă a lua inițiativa ca fondatori ai unei atarl 
asociărl, și spre acestă scopă în sensulă legii comer
ciale. amă hotărîtă a emite în totă ținutulă și părțile 
învecinate 11 liste pentru subscriere de acțiuni —cerândă 
sucursulă tuturoră omeniloră de bine.

Scopulă întreprinderii deci va fi înființarea unei 
societăți de economii pentru Românii din ținutulă Re
ghinului și părțile învecinate cu reședința în 'Reghinulă 
săsescă.

Societatea se va înființa pe timpă nedeterminată 
cu ună capitală fundatoră de 40,000 fl., asigurată prin 
emitere de 800 acțiuni ă 50 fl. v.

La subscriere se voră solvi 10°/0 din prețulă no
minală ală fiecărei acțiuni și o taxă de 1 fl. pentru 
fiecare acțiune, âr restnlă succesivă, în modulă ce se 
va statori la timpulă său de direcțiune.

Favoruri nu se asigurâză nimănui față de socie
tatea ce se înființâză,

Subscrierile se voră face: în Reghină la Patriciu 
Barbu advocată și proprietară, — în Hodacă la Leon 
Lupu preotă și proprietară, — în Deda la Iosifă Tincu 
magistru poștală și proprietară, — în Giurghiu la Michailă 
Platon notară și proprietară, — în Cuesde la lână 
Șiandoră preotă și proprietară, — în Idicelă la Galacteon 
Șiagău protopopă și proprietară, — în Habică la Basiliu 
Mera notară și proprietară, — în Mesterhaza la Necita 
Callini primară și proprietară, — în Berchieșă la Eugenă 
Crișiană proprietară, — în Sângeorgiulă de Câmpiă la 
Ludovică Simonă proprietară, — în Câmpeni la Dr. 
Absolonă Todea advocată, — cari suntă încredințați și 

cu încasarea celoră 10°/0 și 1 fl. taxă pentru fiecare 
acțiune, sub săspunderea nâstră solidară.

Subscrierile se voră încheia la 30 Augustă s. n. a. c.
Reghinulă Săsescă, în 24 Iuniu 1895.
Galalteon Șiagău protopopă, Patriciu Barbu adv. 

si proprietară, Basiliu Batiu, protopopă, Dr. Absolonă 
Todea advocată, Eugeniu Crișiană, mare proprietară, 
Marinovitz comerciantă, Iosifă Tincu magistru poștală, 
Un Șiandoră proprietar.

• -------o-------

SCUtl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală »Gaz. Trans.*)

Pesta, 2 Iuliu. — Regele Sârbiloră visită 
eri după amâcți pe ministrulu Tisza și pe Tre- 
fort, apoi se duse în teatralii națională.

Frankfurt, 2 Iuniu. Lieske ucigașulu con
siliatului polițienesc^. Rumpf, a fostă condamnată 
la mdrte, eventuală (?) la 4 ani închisdre corec- 
țională și la perderea onârei pe 10 ani. (Acâstă 
telegramă ni-a sosită ciuntată. — Red.)

DIVERSE.
Copilă monstru. — In (Jiua de 7 Iuniu curinte, o 

femee din comuna Vârtopă, județulă Gorjă, a născută ună 
băiată, căruia îi lipsesce buza de susă și cerulă gurei, 
prin care se vede în întrulă capului, âr nasulă este îm
părțită în două. Copilulă trăesce și este nutrită cu lapte 
ce i se dă cu o lingură.

* **
O statistică.— pilele acestea a apărută lista ora- 

toriloră din Reichstagulă germană. Din acâstă listă se 
constată, că cancelarulă imperiului a luată cuvăntulă de 
54 ori. In ședințele Adunării au fostă 3,075 discursuri; 
oratorii suntă în ordinea următâre: D. Richter a vor
bită de 334 ori, d. Windthorst de 135 ori, d. de Keller 
de 125 ori, d. Rickert de 102 ori, etc. etc. 236 deputațl 
au luată parte la desbateri în ședința plenară, numără 
multă mai mare decâtă în ședințele anteriâre. Acestă 
faptă se explică prin discuțiunea modificăriloră tarifului 
vamală, cu numerâsele sale cestiuni de detailă, cari se 
atingă de interesele cele mai diverse.

* **
Statua lui Gambetta. — Citimă în »XIX-e Siâ- 

cle»: Statua lui Gambetta va fi făcută din bronzulă tu- 
nuriloră chineze, aduse în 1880 de către generalulă Pa- 
likao. Acestă generală ală imperiului nu se îndoia câ
tuși de puțină că aducea materialulă trebuitoră pentru 
glorificarea omului, care a răsturnată în urmă imperiulă.

Cursulu pieței Brașovu
din 1 Iuliu st. v. 1885.

Bancnote românescl . . . . Cump. 8.90 Vând. 8.94
Argint românesc . . . . . . > 8.80 ♦ 8.85
Napoleon-d’orl................. . . » 9.84 » 9.86
Lire turcescl..................... . . » 11.15 » 11.20
Imperiali......................... . . > 9.94 > 9.97
Galbeni............................. . . > 5.80 » 5.84
Scrisurile fonc. »Albina» . . > 100.50 > 101.—
Ruble Rusesc!................. . . > 124.50 125.50
Discontulă ț . . 7—10 °/0 pe: ană.

2WS* Numere singuratice din „Gazeta Tran
silvaniei" se pottk cumpSra în tutunge
ria lui I. Ciiross.

tru pari în pămentă, âr ca acoperemântă întindă nisce 
țolurl rupte său nisce scânduri. Marfa o întindă pe-o 
masă, care de multe ori n’are piciăre ci e pusă pe ună 
polobocă, ăr marfa constă în câte-va scrâmbii ca vai de 
ele, lumânări, tămâiă, bulei, covrigi încă nu lipsescă și 
ună clondiră cu rachiu. Lângă dânșii stau lipoveni 
cu vișine și cireșe; mai Ia dălă 61e și strachine, fluere 
în câte ună sacă și ’mprejurulă vândătorului o mulțime 
de flăcăi, cercândă fluerile ori de sună bine. Pe gar
duri suntă icone, mulțimea stă și le admiră. Pe stradă 
o mulțime mare de omeni, ești mai multă dusă pe susă 
decâtă pe piciărele tale. Românii din România și Ru
tenii de prin Galiția se întâlnescă aici, se uită unulă la 
altulă și mergă înainte câtă potă străbate. De odată o 
căruță te opresce, fiecare voesce se ajungă în curtea bi- 
sericei.

Trubadurii ruteni din Galiția cu lirva (ună instru
mentă cu o strună) stau prin șanțuri cântândă: ,Sa 
sfete Varvara.. imms».... fiecare trubadură însă e seu 
orbă, ciuntă său ologă. Pe lângă dânsulă stă familia lui, 
care constă încă din câțiva copii mutilați înadinsă, ca nu 
cumva sămânța loră cea nobilă de trubaduri ruteni să se 
pârdă. Acestă soiu de dmenl facă ca cântecele națio
nale rutene să se mențină încă pe acestă pământă. Ei 
începă a se porni din Galiția de pe la Dumineca mare 
și răspândindă cântecele naționale rutene cântând prin 

șanțurile drumuriloră, ajungă de Sâmzeene la loculă do
rită. Fiecare trecătoră le svârle câte ună bană. Ei 
suntă însă așa postați pe lângă drumă, ca între doi cu 
lirva vine și unulă fără lirvă, mai multă mortă, plină de 
bube, fără mâni și piciăre, încâtă îți vine a plânge când 
îi audl văitându-se. Vuetulă trecătoriloră, strigătulă ne- 
gustoriloră poftindă la marfă, cânteculă trubaduriloră, va- 
ietulă bolnaviloră cerșitorl, te străplăntă a fi în gura ia
dului. Fierbe văsduhulă de ună lungă sgomotă asurtji- 
toră și nimeni nu păte trece pe stradă, fără de a nu 
primi proptele la spate.

Dacă ajungi cu mare greu păna la turnulă de care 
am vorbită, aice sărmanii bolnavi oprescă drumulă întin- 
dendă mânile ca să le dai ceva de pomană. De-o parte 
și de alta sub turnă negustorii priveligiațl de cătră mă
năstire și-au întinsă mesele. Suntă vre-o patru familii, 
cari vândă cruci de gypsă, făcute de vestitulă artistă din 
Sucâva cu numele Tâderă Romană sâu Gregulescu. Ate- 
lierulă d-sale lucră necontenită câte-va săptămâni la cruci, 
făcândă bani buni, căci fiecare omă ce-a venită vre-o 
dată la st. Ionă și a cumpărată câte 4—8. Aceste fa
milii mai au de vândută și luminări, prosforl (prescuri) 
și, dâcă vine vre-ună călugără dela Nâmțu (mănăstire'! 
cu linguri și metane sâu icone, le cumpără cu preță mică, 
vândându-le apoi cu prețuri redicate. De scăpămă și de 
acestă bazară ală Orientnlui întrămă în curte, ce’i 

plină de căruțe, cari au venită cu vr’o trei dile înainte 
de serbare și au plătită taxa cuvenită ca să potă stă în 
curte. Și prin curte găsesc! negustori cu marfă, dar a- 
ceștia stau în deosebită grațiă la d-lă administratoră Tur
turică. Săracii te însoțescă pănă la ușa bisericei, unde 
de o parte și de alta nisce femei vândă felurite buruenl 
și erburl de lâcă ca: sulcină, ârbă mare, dumbrăvâncă, 
inima leului, sâmzeână etc. Cumpărătorii le țină ca ună 
sfântă suveniră, stropindu-Ie cu untă de lemnă ce-lă cum- 
per de la capulă S-tului, folosindu-se de ele în cașuri 
de bole. —

Ajungândă în tinda bisericei pe lângă păreți stau 
preoți, făcândă rugăciuni și aghiasmă în capă la omeni. 
Nu suntă bolnavi, ci ei îșl împlinescă voturile ce le-au 
făcută. Cu acâstă ocasiune vină preoți de prin satele 
vecine, din" care causă călugăriloră de prin mănăstire nu 
le prea pare bine. Chiară din Cernăuți capelanulă 
mitropolitană vine ca să facă câțl-va creițarl. Trecândă 
’nainte cu multă greutate, ajungi la o masă lungă la care 
mai mulțl inși, îndecomună civili, nâmurl de-ai lui Tur
turică, scriu liturghiele ce Ie dau omenii. N’a venită nici 
ună omă la Sacâva, care să nu fi plătită câte-o li
turghia.

' (Va urma.)
--------O--------
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ROMANO 1STORWU
de Theochar Alexi.

Apare în broșuri â, 20 crucerî, 50 bani una 
cu ilustrațiuni originale.

Romanulă va fi completă cu 34 broșuri.
Ori ce librarii, colportorii, legătoru de cărți 

etc. este gata a procura aceste broșuri franco, 
duse la casele onor, cetitorii.

Acâstă scriere este unică în tdtă literatura 
română, căci în ădevăru nu posedămu nici unu 
romanii originală coprint^ândă peste 1000 de pa
gini din care, nici una nu este lipsită de interesă 
pentru ori ce ceti tor ă.

O variațiune bogată, precum nu oferă nici 
unulă din romanele traduse, apoi interesulă ce

ni să excită pentru faptele istorice, preface lec
tura acestui romană în o adevărată plăcere, în 
ună bogată isvoră nu numai de distracțiune ci 
și de instrucțiune.

Textulă romanului este însoțită de ilustra
țiuni, care și aceste sunt originale, compuse de 
ună artistă anume pentru acăstă scriere. Ea cu
prinde istoria României, începândă cu fanariotulă 
Caragea, trecândă la revoluțiunea eterii grecesc! 
și a lui Tudoră Vladimirescu, a cărui viăță, fapte 
și mărte tragică sunt cu de amănuntulă descrise, 
atinge revoluțiunea dela 1848, tractâză pe largă 
Domnia lui Cuza, dândă ună tablou amenunțită 
despre acea epocă și încheiă cu alegerea lui Ca- 
rolă de Hohenzollern.

Firulă, pe care să înșiră aceste tablouri is
torice, să compune din ună sujetă sensațională 
în tdtă puterea cuvântului. — Ună tată, perindă 
zestrea fiicei sale, într’o scenă, unde acâsta o re
clamă dela elă, își ese din fire și o lovesce de

I mărte. Pentru a scăpa de pedepsa legii, o tâ- 
resce în grădină, unde îi taie capulă, îngropân- 
du-lă, pentru a face să crădă lumea, că cada- 
vrulă fără capă, este ală altei persdne. Cu t6t.e 
astea să vede silită a mărturisi faptulă și este 
condamnată la muncă silnică. După câtva timpă 
să descoperă că ... . dar cine voiesce a sci ce se 
descoperă, cităscă romanulă, unde va găsi cu ce 
să-și ațîțe, ș’apoi cu ce să-și astâmpere curiositatea.

Cine-și procură intregulu opu de-a-dreptulU dela 
tipografia editore plătindu-lă de-o dată înainte, s& 
va profita de economisirea portului adică va avea 
să trimeță mimai câte 15 cruceri de broșură său 
pentru 34 broșuri 5 fiorini.

Tipografia Alexi,
BRAȘOVt’.

T6te administrațiunile diareloră românesc! suntă
rugate a ne face ofertă pentru publicarea acestui anunța.

Anunțămu aceloru onorați cetitori ? cari voru binevoi a se abona la foia nostră de aici încolo,
că avemu încă în reservă numeri dela începutulu anului 1885 prin urmare pottt se aibă colecțiunea completă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei."

si mi
5

de vindecată ale sciintei si chemiei moderne
5 5 B

Pentru fiecare specialitate singuratică, remediulă

Peste n6pte, fața cea mai necurată va 
g deveni curată și netedă, efectulă este momen
tană și neîntrecută încă de nici ună mijlocă 

în lume.
Melusine veritabilă a 

Dr. Laroche:
Melusine este ună mijlocă probată ce face fața și mânile 
moi ca catifeaua și albe, colorindu-le roșa; Melusine de- 
părteză pistruii, petele de ficată, cojii, ciupiturile de văr
sată, roșeța feții și a nasului, tăte necurățeniile pielei. 
— Melusine costă numai 98 cr.

este garantată, așa că la casă de nereușită, banii 
găsită cu totulă nevătămătoră.

Celă mai bună prafă jde dinți 
parisiană ală Dr. Piere, prin care 
dinții devină albi și curați. Petra 
de pe dinți și mirosulă greu se 

delătură gura nu mai -mțrosă.
Prețulă unui cartonă 45 cr.

Dr. La Roche
O mustață frumosă este podoba cea mai 

frumăsă a unui tînără, fărămustață nu gă
sesce iubire la fele, fără mustață nici o

se înapoiază.

unei

Fiecare lucru e aprobată și

Politură ă la minute 
prin care ori cine își păte polița mo
bilele u.aLe, ungendu-le numai o sin
gură dală, devină lucii ca oglinda; 
liiar și ună copilă e în stare de a 

face acesta procedură Acesta poli
tură se folosesce în Viena cu ună suc
cesă sensațională, pentru lustruirea de 
pori ale, dulapuri, mese, scaune etc.

Sucidu-Samson alu 
Dr. Laroche'.

& prin care se păte căpăta pără desă și frumosă 
iMft si în locurile pleșuve, părulă slabă să întăresce 

și capătă din nou viață, bărbile devină dese 
și tari sub garanțiă, cu tote că unora le pare 

de necredută. — Cura 1 fl. 30 cr.

sărutare. Căruia îi lipsesce mustața să-și comande în
dată o dosă de Mustaches-Balsam și se va mira despre 
succesă

O dosă împreună cu prescripția întrebuințăiii 85 cr

---------------- uuuqjuu, uithe, scaune etc.
IJnă ulcioră ajunge pentru întregulă mobilară ală 
odăi. Costă 95 cr.

Amorida 
Dr. Haasmann 

preface mânile, aspre și întrebu
ințate la lucru, moi, albe și delicate, așa că prin mijloculă
acesta se polă căpăta mânile cele mai curate.

Prețulă unei sticle de Amorida 65 cr.

Extractulu Dr. Piere 
din gugoși și coje de nucă.

Ce face pe omă bătrână așa de timpuriu, 
pe când corpulă și sufletulă sunlă în putere, 
decâtă numai părută sură; rară se găsesce 
ună mijlocă de văpsită părută, care într’ade-

veră să coloreze părulă frumosă și durabilă, prin multă 
ostenelă și nopți nedormite ne-a succesă de a găsi ună 
mijlocă de văpsită părulă, care îndestulesce și pretensiu- 
nile cele mai rigurăse, este de lipsă ca numai odată să 
te speli și părulă devine durabilă avăndă o coloriitură na
turală. Părulă din nou crescută să se spele numai odată 
pe săptămână.

Prețulă unui pachetă originală numai 1 fl. 5 cr.

Lncrețitoru din viorele 
alu Dr. Piere

Frisată de pără fără focă, prin o pomadă de 
viorele prăspătă mirositore Acăsta are 
scopulă de a încreți fiecare firă de pără 
numai prin simplă ungere și chiar părulă 

celă mai lungă se încrețesce. 1 Dosă 90 cr. Săpună 
de viorele, prospătă și veritabilă pentru toaletă, bună 
pentru față. Bucata 25 cr.

^Picăturile de dinți pa- 
risiane ale Dr. Wolf 

facă să înceteze îndată, cele mai înfri
coșate dureri de măsele. Acesta Aether

besce.
Prețulă 

și la pulpe.

O bustă plină desvoltată este podăba 
cea mai frumăsă a femeiloră. Decă lip- 
sesce acesta, să întrebuințeze numai

Venus- Creme a lui 
Dr. Piere.

La întrebuințarea acestei în decursă de 
4 săptămâni devine busta plină și des
voltată și pielea se înmoie și se al-

unei cutii 1 fl. 48 cr. Se păte întrebuința

Mijlocu pentru stîr- 
| pirea cloțaniloru și 
, a șoreciloru.

Fiindă aceste animale moleste, într’ună numără câtă 
de mare, atâtă în casă și canaluri, câtă și pe câmpă se 
potă pentru totdeuna stîrpi. O dosă 90 cr.

Săpunii de păcură 26 cr. Săpună de pucidsă 28 cr- 
Săpună de păcură cu glicerină 26 cr. Săpună din florea 
sărelui cu glicerină: tote săpunurile pentru conservarea 
tenului 28 cr.; pastă de dinți din florea sărelui glicerină 
și păcură, celă mai escelentă mijlocă pentru curățirea 
dințiloră 58 cr.

Pentru dame, cari au neplăcere de a le cresce pără 
pe obrază să se ungă odată cu așa numita Heloise și 
voră delătura imediată perii de pe obrază seu mâni. 
Ună etui cu prescripția costă numai 84 cr.

S’a descoperită unu mijlocii cu numirea de Migrăne- 
Tuben, care face să dispară momentană durerile de capă 
cele mai acute. Bucata 50 cr.

Fotografii, picante p. domni 12 bucăți sigilate 1 fl’ 
50 cr, 24 bucăți sigilate 4 fl stereoscope calitatea cea 
mai fină 1 fl. 50 cr. Parfumuri veritabile, flaconulă 45 
cr , sulimană 65 cr. Poudra de Rix 65 cr. Hârtiă pen
tru parfumarea odăiloră 1'0 cr.

Dr. La Roche
■^Bătăturile causeză dureri mari, de 

obiceiu se taiă aceste crescături; 
după cum ne învață însă esperiența 
acestă obiceiu e forte periculosă,

așa că mulți cari ș’au tăiată au avută de urmare chiar 
mărtea. Acestă pericolă îlă păte delătura ori cine, care 
își comandă tinctura năstră pentru bătături, care 
delătură imediată fără dureri bătăturile, degeraturile și 
negeii.

Prețulă unui flaconă numai 48 cr. 6 bucăți se es- 
pediăză franco.

Săpunu de carbolîi ca medica- 
mentu.

Vindecă imediată tote bălele de piele și este mijloculă 
celă mai bună pentru desinfecțiune, recunoscută decătră 
tote capacitățile. Vindecă bube și apără ranele de aprin
dere și totdeodată se întrebuințeză ia toiletă, încontra 
sgiăbunțeloră, cojii, roșela nasului cu ună escelentă re- 
sultată. Prețulă unei bucăți 30 cr.

au

Ori ee încălțăminte de piele se 
păte face ca să nu străbată apa 
prin piele, ungându-le cu alifia 
Blots. Nu pătrunde nici o pică
tură de apă, chiar dacă ar sta 8 
dile în apă. Încălțăminte vechiă de
vine ca nouă, elastică și m61e și

totdeuna lustru ca și când ară fi unse cu ’acă.
Prețulă unei sticle 6J cr.

au întrebuințată

Dr. Gott Vattă încontra 
asurfjelei.

Prin întrebuințarea acestei vatte a lui 
Dr. Colt, se vindecă orl-ce suferință a 
aedului și a produsă deja succesele cele 
mai minunate. Cei slabi de audă, cari 
t6te mijlocele, se întrebuințeze acestă 

vattă pentru ca să scape în fine de suferința loră. Țiui- 
tulă de urechi, scursorea urechiloră și autfulă slabă se 
vindecă în 8 dile. Prețulă unui carton 1 fl. 20 cr.

Mătreța este prăpăditdrea părului, 
de aceea recomandămă spirtulă de mătrăță petersburgiană, 
cu spălarea de 3—4 ori dispare mătrăța stricăciosă pen
tru totdeuna.

Parfumă pentru odăi. Vreo-câteva picături pe sobă, 
parfumăză întrega odaie pentru o di întregă, astfelă că 
te credî transpusă într’o grădină de rose.

O cutie originală costă 45 cr.

Mirosulu din gură 
este o plagă, 

care face pe fiecare nesuferibilă, fie elă frumosă, plină 
de spirilă și amabilă, ocolesc! chiar asemenea persăne 
și totuși este atâtă de simplu pentru a depărta ecâsla 
în 24 ăre și adecă cu apă de Coco pentru gură, 
care curăță gura și gâLulă, conservăză dinții și depărlăză 
imediată durerea de dinți.

1 flaconă originală dimpreună cu prescripția de 
întrebuințare costă 45 cr., 6 flacone se trămită franco.

*A^o\Aalmatoră de nervi face să încete ori 
ce durere în 2—3 secunde cu garanțiă 

1 Flaconă 44 cr.
Specialitățile de mai susă se expedâză numai cu prescripția de întrebuințare, trimiterea se face discretă, plătindu-se anticipativii poște restante. 

Trămiterea în genere cu rembursă.
Adrese: Das Speditionsbureau der Specialitâten-Fabrik: WIEN, Praterstrasse 16 Rix.__________

Tipografia ALEXI Brașovă.


