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Brașovâ, 11 Aprilie 1887.
Mâne, Dumineca Tomei, cji memorabilă în 

istoria redeșteptării nâmului românescă dintre 
Tisa și Carpați, serbeză Românii greco-orientali 
întruniți în Caransebeșă, orașu de frunte ală 
Bănatului timișană, iubileulu de cinci-deci de 
ani ală preoției unui demnă și venerabilă pre
lată română.

Este IoanH Popazu, actualulă episcopă ală 
Caransebeșului, căruia i se voră aduce din t6te 
părțile felicitări, dreptu dovadă că în lunga lui 
carieră preoțdscă a sciută să-și câștige stima și 
iubirea generală ca unulă, care a servită cu cre
dință și cu devotamentă timpă de cinci-deci de 
ani bisericei, națiunei și patriei sale.

Episcopulu iubilară e unu fiiu ală Brașo
vului, elă aici șl-a începută activitatea sa preo- 
țdscă, între noi a trăită și a lucrată 28 de ani 
pe tăremulă bisericescu și școlară, a lucrată cu 
inimă curată și cu însuflețire și astfelă a contri
buită puternică la înaintarea Româniloră din 
Țâra Bârsei.

Pentru noi cei de aici serbarea din Caran- 
sebeșă are prin urmare o îndoită însemnătate. 
Ea ne reamintesce recunoscința ce-o datorimă a- 
cest.ui venerabilă prelată, care odinidră ca pa- 
rochă și protopopă ală Brașovului a îndemnată 
și a stăruită pe lângă fii săi sufletesc!, ca să a- 
ducă jertfe pentru scdle și pentru cultura ndmu- 
lui românescă, căci era convinsă, că numai unii 
poporă luminată este în stare să se emancipeze 
din servitute și să-și recâștige libertatea indivi
duală și națională.

Cu aceleași principii salutare religidse, uma
nitare și naționale, cu cari a contribuită aici la 
înălțarea instituteloră ndstre de cultură, venera- 
bilulă prelată după denumirea sa ca Episcopă a 
pășită și în noua sa carieră și mai sublimă, și 
mai însemnată. In Caransebeșu densulă a în- 
tîmpinată multe și mari greutăți, căci n’a aflată 
nici reședință episcopală, nici scdlă teologică, nici 
scdlă pedagogică, nici tipografia diecesană, cari 
tdte esistă astăcjl prin stăruințele sale neobosite.

Der nu numai Brașovenii și nu numai cre
dincioșii episcopului Popazu se voră semți miș- 
cațl de recunoscință cătră elă din incidentală 
serbării de mâne, ci toți Românii, cari îlă cu- 
noscă ca pe unu vrednică și credinciosă fiu ală 
națiunei, ca pe unulă care a luată parte la t6te 
actele mari naționale, se voră bucura din tdtă i- 
nima, că provedința i-a dată <)ile ca să pdtă 
vedd la adânci bătrânețe rddele osteneleloră sale 
de o jumătate de seculu.

Cu mândria pdte privi din culmea aniloră 
vieții sale bătrânulu episcopă peste cărarea cea 
lungă plină de greutăți și nu arareori de mari 
amărăciuni sufletesc!, ce a percurs’o.

„Gazeta Transilvaniei11, care și ea va împlini 
peste câteva luni 50 de ani de când luptă pentru 
luminarea ndmului românescă, pentru redobândirea 
libertății și a drepturiloră sale politice naționale 
între națiunile conlocuitdre; „Gazeta Transilva
niei11, care întotdâuna a însoțită cu căldură și 
cu simpatiă pe înaltulă prelată din Caransebe.șă 
în toți pașii săi întreprinși pentru binele obștei 
românescl, îi aduce cu ocasiunea solemnei serbări 
de mâne cele mai fierbinți și cele mai sincere 
urări de îndelungă și fericită viâță.

Să trăidscă, să văfjă pe credincioșii săi, să 
vâdă întregă poporulă română, de care îlă lâgă 
așa de strînsă sentimentele sale românescl și 
totă trecutulă său, se-lă vedâ într’o stare mai 
bună decâtă aceea, în care l’a adusă a<Ț vitrega 
lui sdrte !

Brașovu, 11 (23) Aprilie 1887.

Dela Berlină și dela Parisă ne sosescă sciri 
fdrte importante. încordarea, ce esistă ’între 
Francia și Germania de faptă, și care cu tdte 

declarările oficiale ale ambeloră guverne nu s’a 
putută delătura, a fost pusă la o grea probă 
printr’ună neașteptată incidență.

Ună comisară de poliția francesă dela gara 
din Pagny, lângă Mosela, la granița Alsației- 
Lotaringiei, a fostă arestată de nisce agenți po- 
lițienescl germani. Depeșele francese descriu cu 
vii culori cum au năvălită acești necunoscuți 
îmbrăcați în bluse vinete asupra comisarului 
francesă, care se afla singură în esercitarea ofi
ciului seu și cum l’au legată de mâni și l’au 
dusă în închisdre, și cetindu-le i se pare omului, 
că a ajunsă la ună capitulă interesantă din vr’ună 
romană scrisă de Dumas fiiulă.

Lucrulă s’a petrecută însă în adevără și în 
acesta constă caracterulă periculoșii ală întâm- 
plărei. Ună comisară francesă a fostă arestată 
de Germani și foile francese susțină tdte într’ună 
glasă, că arestarea s’a făcută pe teritorulă fran
cesă. Der nu se mulțămescu cu constatarea fap
tului, ci pretindă totodată ca comisarulă fran
cesă Schnaebele să fiă imediată pusă pe picioră 
liberă și Germania să dea satisfacțiune pentru 
violarea libertății sale.

Și când foile parisiane scriu astfelă, după ce 
atâtă timpă au observată cea mai strictă reservă 
față cu Germania, casulă trebue să fia de totă 
gravă. Și fiindă așa era naturală ca iritațiunea 
în Parisă să ajungă la culme. După cum ne 
spune telegrama ce-o primirămă adi ea să ma
nifestă deja prin demonstrațiuni pe stradele Pa
risului.

Marea cest.iune a momentului este: ce voră 
face Germanii? Pune-voră pe picioră liberă pe 
comisarulă francesă și da-voră Franciei satisfacți- 
unea cerută?

Unele foi din Parisă bănuescă ca să nu fiă 
acdsta o provocare intenționată a lui Bismarck, 
o cursă ce o pune elă Franciei.

Din Berlină se asigură, că arestarea s’a fă
cută din causă, că numitulă comisară ar fi 
stată în legătură cu liga patriotică din Alsația, 
însă acăsta nu schimbă nimică din seriositatea 
ei, decă se va constata, că s’a făcută pe teritoriu 
francesă.

Schînteia mică pdte să aprindă prin urmare 
peste ndpt.e ună focă teribilă, care să facă a se 
roși întregă firmamentulă europenii. Materiă com
bustibilă este și așa adunată în massă atâtă în 
Francia și Germania câtă și pretutindeni.

Din afară.
„Figaro11 publică o intrevorbire cu Derou- 

l[â d e, în care acesta declară că a demisionată 
din președința ligei patriotice francese, fiindă că 
l’au amărîtă faptele ministrului președinte și ac
tele tuturoră persdneloră politice dela cârmă. 
Germania n’a poftită nimică dela Goblet și Go- 
blet nimică dela Deroulede, ddr liga patriotică, 
care totdeuna a avută în vedere apărarea na
țională atâtă în privința militară, câtă și indus
trială și comercială, și care niciodată n’a provo
cată, a fostă reu înțeldsă. In fine sosise timpulă 
când Francia privea îndrăsndță în fața pericu- 
lului; Francia avea ună sprijină seriosă în Ru
sia, Italia esita. încă niciodată n’a fostă oca
siunea atâtă de favorabilă și niciodată cancela- 
rulă imperiului n’a fostă atâtă de nerușinată, 
ddr guvernulă francesă le a luată tdte de bune 
și n’a făcută nici o pregătire contra unei inva- 
siuni fără veste. Și când li s’a vorbită de pro
vincii perdute, membrii cabinetului francesă au 
răspunsă. Nu renunțămă la nimică, ddr nu sun- 
temă gata, trebue să așteptămă, Germaniei i-a 
trebuită 60 ani, ca să răsbune Jena.11 îmi pare 
rău11, rjise DerouRde, „că n’a fostă Ferry de 
față; Ferry ar fi sciută să apuce singura oca- 
siune pentru o singură revanșe.11 DerouRde se 
teme că, decă se va mai aștepta încă trei ori 

patru ani, totulu e perdută, căci atunci vine o 
nouă generațiune sub steaguri, care n’a cunos
cută perderile dela 1871 și n’a călcată niciodată 
pe pămentulă Alsației. Acâstă generațiune nu 
va mai cere recucerirea. Dedrece vede, că ora 
revanșei nu bate, mai bine se retrage.

După o telegramă din Petersburg, Katkoff 
stă mai multă ca oricând în grația Țarului. 
Dovadă despre acdsta e, că elă are curagiulă 
să-lă arate pe Giers și o parte din diplomația 
rusă, în fdia sa „Moskowkija Wjedomosti“, chiar 
ca trădători, fiindă că Giers continuă a face ochi 
dulci cu Germania, care e celă mai periculosă 
inimică ală Rusiei. Ambasadorulă din Constan- 
tinopolu Nelidoff nu ’și împlinesce datoria și tre
bue revocată etc.

In timpulă din urmă sosescă mereu sciri ne- 
liniștitdre din Afganistană. Ddcă se va ade
veri scirea, că trupele trimise de Emirulă sub 
conducerea Khanului Parwana în contra insur- 
gențiloră Ghilzai au fostă bătute, atunci cestiunea 
afgană pdte lua în curândă o întorsătură intere
santă prin intervenirea Rusiei. Khanulu Eyub, 
candidatulu rusă pentru emiratulă afgană, stă 
gata pentru casulă, când Abdurrahman va trebui 
să cedeze ori va fi înlăturată. După o telegramă 
din Constantinopolă, cătră „Times11, se facă vii 
tractări în Teheran între guvernulă Șahului și 
între representantulă rusă Dolgoruki la curtea 
persană asupra afaceriloră afgane și revoltei. Cei 
din Londra, <JRe „Pol. Corr.11, suntă deja pre
gătiți pentru ună amestecă ală Rusiei, respective 
pentru o parțială ocupare a Afganistanului prin 
trupe rusesc!. Anglia s’a obligată prin tractatulă 
încheiată cu Emirulă în 1885 a apăra teritoriulă 
afgană în contra unei invasiuni ruse, ddr precum 
se comunică, ea ar fi descărcată de acdstă înda
torire în casulă când Abdurrahman ar fi detro
nată prin revoltă. E probabilă că invasiunea 
rusă nu va întâmpina resistență, ci Anglia se va 
mărgini a fortifica tdte punctele prin care Rușii 
ară putd năvăli și în India.—După o telegramă 
din Allahabad, a fostă o crâncenă încăerare 
la Maruf între seminția Hotak și între trupele 
afgane întărite cu șanțuri la Kandahar. Hotakii 
au avută 500, dr Afganii 50 de morțl.

Incidentală dela fruntaria germano- 
francesă.

„Agința Havas11 publică următdrea depeșă 
din Pagny lângă Mosela: „Comisarulă special 
francesă dela gara de aici, d. Schnaebele a 
fostă arestată de poliția germană. Se crede 
aici că elă este victima unei apucături vicleDe. 
Schnaebele a fost mai de multe or! Invitată în 
scrisă din partea comisarului de poliție germană 
Gautsch din Ars, să mdrgă la dânsulă ca să se 
înțeRgă amândoi asupra serviciului ce este a 
se regula la graniță. Eri (21 Aprilie) la 2 dre 
d. a. Schnaebele a plecată pe josă ca să visiteze 
pe Gautsch, când deodată doi agenți germani 
săriră asupra lui 'și ’lă duseră la Novdant, de 
unde mai târcfiu a fostă transportată la Metz. 
„Gazeta de Metz11 (germană) susține, că arestarea 
lui Schnaebele stă în legătură cu agitațiunea 
ligei patriotice; ddr acdsta acusare nu este 
de locă fundată. Arestarea și împrejurările în 
cari s’a făcută au produsă o mare iritați une 
în Metz și Nancz.

Depeșe din Nancy și Pagny dau detai- 
lurl despre arestarea comisarului Schnaebele. 
După aceste Germanii l’ar fi provocată să ?șe<|e 
unu stâlpu de graniță și dedrece ar fi trecută 
cu câțiva metri peste linia de graniță, a fostă 
arestată de cătră agenții pălițienescl germani, 
cari purtau bluse vinete. Ordinulă de ares
tare s’a dată de cătră tribunalulă din Metz la 
ună avisă primită din Strassburg. Schnaebele a 
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fostu dușii provisoriu în închisdrea preventivii, 
unde este pusu sub strictă pază.

După o altă versiune arestarea s’a fă
cuta pe teritoriu francesfl. Schnaebele 
așteptându pe comisarulu germanii în Ars ar fi 
trecutit cu câțl-va metri peste graniță și ar fi 
fostă prinsă deodată de agenții polițienesc!, pe 
cari însă Schnaebele i ar fi trântită la pămentă. 
Intorcendu se erășl pe teritoriu francesă se cjice 
că agenții polițienesc! germani au sărită din nou 
asupră-i, i-au legată manile și l’au tărîtu în în- 
chisdre.

Scirea despre arestarea comisarului de po
liția francesu a produsă în P a r i s ă mare sen- 
sațiune. Cercurile financiare suntu fdrte îngri- 
jate și spăriate. Unele foi din Parisă întrăbă 
dăcă acăsta este o provocațiune intențu- 
nată și (Jicu că este o cursă pusă Franciei de 
cătră guvernulă germană.

Afacerea conveuținnei comerciale.
Afacerea convențiunei comerciale între Aus- 

tro-Ungaria și România pressa europănă o discută 
cu interes pentru România. „l’Indăpendance 
Belgeu 4*ce:

„(fiarele austro-ungare reîncepă compania de incri
minări și amenințări contra României; der incercăiile 
loră de intimidare voră fi zadarnice. Guvernulă română 
fiindă susținută de opiniunea publică în resistența ce 
face exigențelor^ Ungariei, care nu voesce să țină nici o 
sâmă de interesele economice cu care ale sale suntă în 
conflictă. Dâcă cestiunea rămâne pusă între primirea din 
partea României a unei convențiunl mai rea oa cea 
veche, său resemnarea la ună răsboiu vamală fără cru
țare, guvernulă română nu va face decâlă să îndure 
necesitatea celui din urmă, lăsândă răspunderea acestei 
extremități guvernului austro-ungară.

Camera română șl-a afirmată intențiunea de a 
face din cestiunea garanțieloră pentru esportarea viteloră 
condițiunea orl-cărui tractată, subordonândă Ineheiarea 
convențiuniloră provisorii ce a autorisată pe guvernă să 
facă ia consacrarea sistemei economice inaugurată prin 
noile convențiunl comerciale și asigurândă esporlația 
despre care este vorba».

La aceste observă „U n i r e a“ din Bucuresci 
urmfttdrele:

,E o bucuriă să vedemă atâtă de bine ințelâsă 
și atâtă de justă aprețiată atitudinea României în tra
tările pentru convențiunea comercială cu Austro-Ungaria. 
De altă parte, însemnătatea votului dată de Camere in 
privința încheierei de convențiunl provisorie e bine in
țelăsă și mai bine pusă în evidență. Acăsta va contribui, 
credemă, a face și pe acele organe române care, fără 
rea credință, au dată greșită interpretare votului Camerei 
loră, făcendu-le o crimă din ce era cu adevărată ună 
merită, să-și vătjă erărea.

In Austro-Ungaria chiară, lumma începe a se face. 
.Politische Correspon denz* într’adevără, dândă 
sămă de situațiunea creată prin ultimulă votă alo Ca
merei <fice: .România nu pOte primi prelungirea trata
tului de comerciu, ce a avută cu Austro-Ungaria. Pe de 
altă parte, ună arangiamentă provisoriu pe basa clausei 
națiunii celei mai favorisate are puțină valore pentru 
Austria. «Rămâne deci a se găsi o basă de înțelegere 
pentru ineheiarea unei convențiunl provisorie*.

Din aceste răndurî resultă două lucruri: 1) că Ro

mânia nu pdle primi a se prelungi fostulă tratată, care nl-a 
adusă atâta rău. £<*ă deci ună pasă făcută și ună lu
cru dobândită. Nu putemă încheia decâlă o convențiune 
mai bună aecâtă cea pe care amă avut’o. 2) „Politische 
Correspondenz" cjice că clausa națiunii celei mai favori
sate ar fi de puțină valore pentru Austria.

Se ceră prin urmare nouă concesiuni României. 
Credemă, din parte-ne, că noue concesiuni nu se voră 
pută face. Credemă, mai multă, că votulă Cameriloră 
asupra convențiuniloră provisorie, indicândă basa aces- 
toră tratări nici nu permite guvernului a trece peste con
cesiunile conținute în convențiunile deja încheiate cu alte 
state. Prin urmare, și din acestă punctă de vedere, si
tuațiunea e lămurită. Acesta trebue în cele din urmă 
s’o înțelegă vecinii noștri».SOIRILE PILEI.

In fine totuși se pune In mișcare și comitet ulă 
electorală română din Brașovă. Pe Marța viitore mem 
brii acestui comitetă suntă convocațl la o consultare.

Petrecerile Juniloră in sărbătorile Pasceloră de ăstă 
timpă s’au făcută pe o vreme totă așa de tristă, ca 
și inima loră mâhnită pentru multele năcazuri și neajun
suri. Duminecă, Luni și Marți ningendă și fiindă ventă 
și umeijâlă, Junii s’au mulțumită a merge după ouă și 
a visita în trecătă locurile obicinuite. Mercur!, când s’au 
întorsă călări dintre Petri, plOia ce cădea a încetată toc
mai când aveau să defileze în Grăveră pe dinaintea nu
merosului publică ce eșise afară să ’i primescă. Sărele 
le zîmbea in aceste momente, părea că și elă se ’nve- 
selesce. Musica militară a cântată în totă timpulă de
filării Juniloră propriu dișl, Juniloră curcani, Juniloră bă
trâni, Juniloră albi și trăsuriloră care le urmau. Junele 
lonă Mazăre și cu ună colegă ală său au salutată pu- 
bliculă printr’o scurtă vorbire, încheiată cu urări casei 
domnitore, corpului oficerescă, oștirei, pentru națiunea 
română și celelalte națiuni conlocuitore. La capela d.n 
Grăveră au așezată Junii doi bradi șicuițî. Terminân- 
du-se defilarea, in bubuiturile pistăleloră, publiculă s’a 
îndreptată spre lieeulă românescă, înaintea căruia jucau 
Românii din Brașovulă-vechiu cu tote că ploia erășl în
cepuse. Joi și Vineri timpulă a fostă mai frumosă Mâne 
Duminică, se ’neheiă petrecerile Juniloră, cari de rendulă 
acesta, pentru ântăiași dată, au fostă nevoițî—din «gra
ția părintescului“ guvernă ungurescă — să înlocuiască 
friiolorulă cu simple pandice, avendă unii pandice roșii, 
alții galbene, și erășî alții vinete, stândă totdeuna în or
dinea, de a forma trei ună tricoloră. Da-va Dumnezeu 
să avemă și ijde mai bune, cjile de adevărată libertate!

— x—
D-lă V. Mândreanu, profesoră în Bucuresci, a 

adresată ună apelă cătră foștii fii sufletescl, aflători as- 
tădl in România, ai fostului protopopă ală Brașovului și 
actualului episcopă română ală diecesei Caransebeșului 
Ioană Popazu. In apelă se 4>ce că, din incidentală ju
bileului, se va crea, pentru eternisarea numelui acestui 
arhiereu, o fundațiune numită: Fundațiunea episcopului 
Ioan Popazu. Apelulă incheiă astfelă: .Ca foști elevî ai 
șcOleloră, întemeiate de Prea Sânția Sa, să ne grăbimă 
cu toții a da ceva, din ce nl-a dală elu — nu pentru 
Elă — ci spre a da esemplu următoriloră noștri, că 
scimă prețul meritele unui bărbată, care să jertfesce 
pentru înaintarea nămului său. Indrăsnescă deră a mă 
adresa cătră d-v6stră d-loră comercianțl, profesori, in
gineri etc. din Bucuresci, PloiescI, cu deosebire Brăila, 

Craiova, Buzău, Mizilă, Ialomița, Dobrogea etc. a con
tribui și d-văstră pentru eternisarea numelui aceluia, 
care v’a deschisă capulă ca să puteți trăi in lume și să 
faceți onăre comerciului României. însărcinați în fiă-care 
orașă pe unulă din d-văstră cu o listă de subscriere, 
ea să dămă dovadă, că și aici la brațele mamei nu 
ne-amă uitată de frații noștri. La Bucuresci amă des
chisă eu însumi o listă și în 4,ua primă am încasată o 
sumă de aprăpe 1000 de lei — una miiă de lei — In 
fruntea căreia se află d-lă Titu Maiorescu, d-lă A. Lau 
riană, T. Nica, I. Manliu, V. Mândreanu, I. Colțescu, 
frații Boros, Orghidană, Alecsiu, Pascu, Steriu, Ciura, 
Moroianu, Căciulescu, St. Constantinescu, Drăghiceanu 
etc. etc. Sumele înscrise vă rogă a le trimite la una din 
redacțiile jurnaleloră din Bucuresci".

—x—
In Iunie, celă multă in Iuliu, se va începe împăr

țirea pusciloră cu repetițiă la trupe. împărțirea se va 
face după corpă și voră fi înarmate mai ântăiu batalio- 
nele de vânători și regimentele de infanteria ale corpului 2 
(Viena) de armată. După ce intregă corpulă va fi înar
mată eu nouăle pusei, voră urni» pe rândă celelalte cor ■ 
puri. C’.m în 1891 înarmarea va fi terminală.

—x—
Ministrulă culteloră a adresată purtătoriloră de 

matricule ai tuturora confesiuniloră creștine o ordina- 
țiune-cerculară de cuprinsulă, ca să anunțe punctuală 
încetarea din vieță a reserviștiloră și concediațiloră mi
litari și să predea adeverințele de mărie pe cale oficiala 
și gratuită primăriiloră comunale.

—x—
După cum comunică foile ungurescl, d. Diamandi 

Manole a intentată procesă de pressă contra redactorului 
foiei săcuesci .Szekely Nemzet" pentru vătămare de 
onore.

—x—
„F.llenzek" anunță serbarea jubileului archiducelui 

Albrecht astfelă: „Bătrânulă vultură jubileză". Archidu- 
cele Albrecht, inspectorulă generală ală armadiei aus- 
triace, la 25 (sic) ale lunei curente va serba jubileulă 
de 60 ani ală neghiobiiloră (bakloveseinek) sale militare. 
Tăie curțile voră fi representate la serbare. Bătrânulă 
vultură se va desfăta de strălucitele deputațiunl și îșl va 
aduce aminte de tdte înfrângerile suferite in timpă de 
60 de ani. Prosit!"

—x —
Din Săcuime ni se comunică, că în comuna Sân- 

craiu (Szenlkiraly) a fostă de curăndă ună incendiu în
fricoșată. Casele și tote clădirile economice a treizeci 
de locuitori au arsă Împreună cu vite cu totă. Au că- 
ijulă victimă incendiului și 8 vieți omenesc!, anume.* 
trei bărbați, patru copii mici și o femeiă bătrână.

Delegații români voră pleca filele astea din nou 
la Viena pentru convenția comercială.

—x—
In filele acestea au sosită în Alba-Iulia îmbrăcă

minte și echipamentă pentru 7000 glotașl.
—x—

Pegele și Regina României voră merge săptămâna 
viitore la Mehadia, spre a visita pe AL S. Imperătisa 
Austro- Ungariei. Regele va fi însoțită de cătră gene- 
lalulă Barozi, er Regina de d-șăra de onăre Rornalo.

—x—
Agio vamală pe luna Maiu s’a stabilită cu 261/, 

procente.
—x—

FOILETON U.

Chiuituri seu hore de jocu de pe 
lângă Oltu.

culese de I. Georgescu.
Oltule pe malulă tău,
Crăscă ărbă și dudău, 
Să pască murguțulă meu;
Oltule, câne turbată,
Ce vii așa turburată,
De-aducI iarbă și buluci 
Și căpestre de cai murgi.

«* *
Dragă-I țâra Oltului,
Sub pâla Carpatului;
Câte lunci, atâtea cruci,
D’a dragulă să te totă duci;
Dăr țăra Ardealului,
De pe coma dâlului,
Câte lunci atâtea furci,
De urîtă să nu te duci.

•• *
Badea meu din Cichindeală,
Ar veni și n’are cală,
Vino badeo și pe josă
Ce te ții așa fălos,
Că n’ai boi cu corne lungi, 
Nici banii nu’ți stau în pungi,
Și n’ai vaci cu cărne largi, 
Făr năcazulă multă celă faci.

Ușurelu să, ușurelă,
C’am mâncată carne de mielă

Nu’să cu cărne ca vacile, 
Trecă prin apă. nu se ’nâcă,

Și costiță de purcelă, De voinică tinără se lâgă,
Ș’am beută din păhărelă. Trecă prin tină, nu s’alină,

*• • De voinica tinără se’mbină.
Vai de mine moră și moră,

* * *
Și n’am pe nime cu dor.ă, ț)eu mândruță nu-i pe dreptă,
Să-mi pue mâna la .apă, Să porți tu banii pe peptă
Să mă ’ntrebe de ce zacă, Er la mine în șărpară.
De ce zacă, de ce bolescă. Să nu veijl nici ună creițară
De ce așa mă topescă ** 4

** * Așa 4ică mândrele mele,
Lelița cu ochii vertjî, Ce-oiă avea să beau cu ele,
Nicl-odată să n’o credi Apoi să mă uită la stele;
Der lelea cu ochi negruțî, Așa ijieă prefinil mei,
S’o săruți, să n’o mai uiți. Ce-oiă avea să bău cu ei

** • Apoi să mă lasă să peiă.
Sei tu mândră ce țî-am spusă, ♦* •
Aiji vără la cucurudă? Cucuie cu până sură,
— Und’oră fi ămenl mai mulți Nu cânta pe curmătură,
Tu la min’ să nu te uiți, Cântă tu la noi pe șură,
Und’oră fi mai puținei, De ml mai fă inimă bună.
Să te uiți în ochii mei *• *
Să vei^l poți trăi cu ei. Crăpă Dămne pămânlulă,•♦ * Să’mi mai între uritulă
Sci tu mândră, sci tu sci, Și-mi despică pajiștea,
Când eram noi doi copii, Șă-ml mai iâsă dragostea.
De ședeamă pe pajiște ** •
Și vorbeamă de dragoste. Frundă verde de mără dulce,
Dragostile, pacostile, Am o mândră ca ș’o cruce,

Der la lucru n’o potă duce, 
Diminăța-i rouă rece, 
Preste 4> se prea ’ncălijesce, 
Cându-i colea la ojină 
Pișc’o țințarii de mână.

• *
Vai de mine rău-mi-i 
Și leaculă departe mi-i 
’locma ’n fundulă grădinii, 
Sub o tufă de stejară 
La mândruța ’n busunară 
Păn’ vine lelea cu leaculă 
Mai măre badea săraculă.

•• •
Măi bădițo de departe, 
Trimite-mi puțină carte, 
Și nu ml-o pecetlui, 
Ca s’o potă și eu ceti, 
S’o cetesce săra la lună 
De va fi de voiă bună, 
S’o cetescă săra la stele 
D’oră fi vorbe frumușele.

4♦ *
Ași muri, mărtea nu-ml vine, 
Ași trăi și n’am cu cine, 
Că pe cine ml-am avută, 
A pusă fața la pămăntă, 
Dăr n’a pus’o să ’nflorâscă, 
A pus’o să vesceijăseă.
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Profesorulă August Wilhelmj, „regele violinei," va 
concerta în curăndă în Brașovă. Wilhelmj a cântată și 
înaintea Reginei României.

La recrutarea din anulă acesta in comitatulă Ciu- 
cului s’au preseniato 336 bmenl pentru armată, 94 pen 
tru miliții. Nu s’au presentată de locă 655 de Omeni 
obligați la serviciulă militară.

—x—
La Constanța a sodtă ună nou remorcher, nu

mită „Constanța", comandată la Toulon pentru flotila 
română.

—x—
.Vedelte" comunică, că după noua propunere a 

întocmirei echipamentului infanteriei fiecare infanteristă 
va purta trei cartușiere: două înainte și una indărătă. 
Mantaua e legată împrejurulă raniței (ca în România), 
ăr sufertașulă (șaica) va fi împachetată în raniță. O co- 
misiune va esamina acâstă nou (elă de echipare, care e 
forte practică.

Adunarea electorală în Reghinit
S. Reghină, în 22 Aprilie 1887.

Clubulă electorală din cercurile electorale S. Re
ghină și Gernesigă șî-a ținută adunarea sa ieri in 21 A- 
prilie st. n. în care s’a votată unanimă solidaritate față 
cu conclusele aduse și ce se voră aduce de cătră con 
ferința electorală generală din Sibiiu.

S’au alesă ca delegați la conferința ce se va ține 
în 7 Maiu st. n. in cerculă electorală S. Reghină: Dr. 
Absolon Todea advocată și Mihailă Orbonașă advocată 
și proprietară, ca suplentă Basiliu Batiu prolopopă, toți 
trei din S. Reghină, — in cerculă electorală Gernesig: 
Patriciu Barbu advocată și proprietariu in S.-Reghină 
și Galacteonă Șageu protopopă și proprietară in Idicelă, 
ca suplentă Basiliu Popă Hărșianu advocată in Sibiiu.

Totă cu acea ocasiune s’a conpusă și alesă din 
nou clubulă electorală pe următorii 5 ani sub preșe- 
dința advocatului Patriciu Barbu din S. Reghină cons- 
tătătoră din 29 membrii.

Unu participantă.

Convocare.
Subscrisulă clubă electorală ală partidii naționale 

române convăcă pe alegătorii români din cercurile elec
torale: Turda, M. Ludoșiu și Vințulă de susii la o 
conferință, care se va ține in Turda la 29 Aprilie st. n. 
2 bre după amâ<]I in causa alegeriloră viitdre, cu care 
ocasiune se va întregi comitetulă clubului și prin membrii 
estranei și se voră alege din fiecare cercă electorală 
câte doi bărbați de încredere pentru conferința partidei 
naționale a tuturora alegătorilor^ români din Ungaria și 
Transilvania, convocată deja pe 7 Maiu st. n. la Sibiiu.

Din Ședința clubului electorală ală partidei națio
nale române ținută in Turda la 20 Aprilie 1887.

Dr. Raliu, Ioană Mesaroșiu,
președintele clubului. secretariu.

f Petru Mavrogheni.
D. Petru Mavrogheni, ministrulă plenipotențiară ro

mână la Viena, a murită la 26 Aprilie n. Mavrogheni 
aduse, pe la mijloculă lunei februarie, din Orientă o bălă 
de plumânî. Mulțumită ingrijiret pline de abnegațiune a 
medicului și a familiei, bolnavulă a putută fi ținută in- 
tr’o stare mai multă său mai puțină satisfâcătâre. La 29 
Martie elă a putută lua parte la prâncjulă, care a fostă 
dată în onărea Regelui și Reginei României. De atunri 
defunctulă mergea mai bine și făcu dese visite și pre 
umblări, der frigulă, care se declară in ultima săptămână, 
a atinsă din nou sănătatea lui Mavrogheni. Mercurea 
trecută Mavrogheni a trebuită din nou să se pue in pată, 
de atunci răulă a începută să tacă progrese repezi, cur- 
mându’i vieța.

Mavrogheni avea versta de 65 de ani. Înmormân
tarea se va face la 22 Aprilie. Corpulă va fi depusă la 
biserica grecescă in Viena de unde se va transporta la 
lași spre a fi înmormântată in mormentulă familiei.

P. Mavrogheni a făcută, in tinerețea sa, parte din 
acelă valorosă și patriotică mânunchiă de tineri de peste 
Milcovă, cari au lucrată din răsputeri pentru unirea ce- 
loră două țări surori; a luată parte la revoluțiunea dela 
1866 in contra principelui Cuza și a făcută parte, ca 
ministru de finance, din ministerulă întocmită după re- 
voluțiune; a făcută asemenea parte, totă ca ministru de 
finance, din cabinetulă conservatoră presidată de d. Las- 
cară Catargi. Fiindă ună distinsă bărbată financiară, mă- 
suriloră propuse de densulă au avută de efectă îmbu
nătățirea financelorăstatului română. In oposițiune con
tra partidei liberale Mavrogheni a fostă ună perfectă 
parlamentară și in cele din urmă a primită misiunea 
d’a representa intăi țera la Constantinopolă și apoi la 
Viena, unde a și încetată din viăță.

înștiințare.
De 6re-ce onorata Eforiă a scdleloră nostre cen

trale nu permite iluminarea edificiului gimnasială cu pri- 
legiulă jubileului de 50 ani ală preoției Prea S. Sale 
d lui Episcopă loan Popasu, subscrisulă comitetă face cu

noscută, că punctulă 2 din programulă anunțată (ilumi 
narea gimnasiului și serenadă) nu se va mai esecuta.

Brașovă, 11 Aprilie 1887.
Comitetulii arangiatoru.

Dare (le seină,
Despre venitele și spesele balul ji română arangiată 

in 17 Februarie 1887 în Aradă in folosuiă „Reuninnei 
femeiloră române din Aradă și provincia." 1. Din bilete 
251 fl. II, Din suprasolvirl 60 11. 60 cr. III. Din con- 
tribuirl 98 fl. IV. Din contribuirl colectate 305 fl. 90 
cr. Suma totală a veniiului 715 fi. 50 cr. Se scadă 
spesele balului 278 11. 22 cr. Rămâne venită curată 
437 II. 28 cr.

Au suprasolvită următorii: lrina Antal 5 fl. și 10 
cr., Hicolau Oneu 5 fl., Carolă Vittmân 4 fl.. Ioană Be 
leșă 3 fl., losifă Cociuba 3 fl., Dr. Albină Popă 3 fl., 
Ignatie Popă 3 fl., Carolă Oltrubăi 3 II., Ladislau Fa- 
biană 3 fl., Dr. Alexandru Fakacsi 3 fl., Nicolau Maiorii 
3 II., Nicolae Olteanu 2 11., Sigismund Budai 1 II., Geor- 
giu Popovieiu 1 fl., Davidă Dabiciu l 11., Ioană Machi 
Ardeleanu 1 fl., Vasiliu Popă 1 II., Savu Macinieu 1 fl.. 
Ioană Popescu 1 fl., G. Bragia 1 fl. Efremă Barbu 1 fl., 
Ioană Ardeleanu 1 fl., Aurelă Suciu 8 fi.

Au contribuită următorii domni: Carol Pohe 15 fl. 
Ioană Metană 10 11; Demetriu Bonciu 10 fl. Amoniu 
Mocsonyi 5 11., Dr. Alanasiu Sandor 5 fl., Simeonă P. 
Deseană 5 fi., Emanuilă Ungurenă 5 II., Carol Schulhof 
5 fl., Alexandru Mocsonyi 4 fi.; Eugenă Mocsonyi 4 fl., 
Octavia Stolojană 3 fl., Ioană Giulanu 3 fi. Iosif P. 
Steiniczer 2 fi , Emericu P. Steiniczer 2 II., Ioană Cisra 
2 fl., Gavrilă Bodea 2 fl., Ioană de Lemănyi 2 11., Ioan 
Grotsoran 2 II., Vicențiu Visaima 2 fl., Georgiu Horvath 
2 11., Vicențiu Babeșiu 2 fl., Ioană Popă 2 fl., Georgiu 
Crăciunescu 2 fl., Elena Nicodonoviciu 2 11.

Prin colecta domnei lrina Russu din Nadlacu au 
incursă 56 fl. 10 cr. dela următorii: d-na Ioană Rusu 
2 fl., Georgiu Oros 2 fl., Vicențiu Marcoviciu 2 II., Petru 
Precupașiu cO cr., Maria Mărgineană 1 fl., Mihaiu Chi- 
cium 2 fl. Gratianu Budo 1 fl., Crișan Anna 1 fl., So- 
fronie Chiciu 50 cr., Patnik Eszter 50 cr., Georgeviciu 
Damasehin 1 fl., Alexandru Șerbană 50 cr., Mitra 
Petianu 1 fl., Molnâr Sandor 1 (I., Emilia Negreu 50 cr., 
Cornelia Teucianu 1 fl. Dr. Georgiu Chiciu 2 fl., Mudritz 
M. 1 fi., Ștefană Lutianu 1 11., N. N. 50 cr. nagylaki 
lakarăk penztâr reszveny târsulat 5 11., Svarz Miksa 1 fl., 
Dobsch 1 (1., Petru Stroia 30 cr,, Friedman Lajos 1 fl., 
Kovâts Lajos 50 cr., Bistyâk Ferencz 1 fi., Leopold 
Szigmond 50 cr. Serbân GyOrgy 1 II , George Șerbană
2 fl., Vidican Tyirila 60 cr., Samson Lugoșan 1 11., co
muna bisericescă gr.-or. română din Nadlacu 5 fl , Kara- 
csonyi Jâuos 1 fl., Dobranyi Adam 1 fl., Venich Karoly
1 fl. Bistyak Ferencz vjbol 1 fl., Szentes Vidor 1 fl., 
Topaji Ferencz 1 fl., Nagylak mezbvâros 5 fl., Stroia 
Gligoră 50 cr., Teodor Tabicu 20 cr., Onea Pera 50 
cr., losifă Popescu 1 fl, Aurelă Petrovieiu 1 fl

Prin colecta d-șOrei Netti Petrică din Bocsa-mon- 
tană 52 fl., dela următorii domni: Ioană Budianu 5 
fl., Urosă loanoviciu 1 fl., Hedvig Bos '5 fl., Ioană 
Fabi 1 fl., Maximiliană Kis 1 fl., Mihai Tamojolh
3 fl.. Basilă Georgoviciu 2 fl., Ioană Marcu 1 fl., Nico
lau Spioeanu 1., Constantină Pausană 1 fl., losifă Sabo
2 11., Costa Tismonariu 5 fl., Ștefană loanoviciu 1 fl., 
Ferdinandă Korek 1 11., Ștefană Gyoriik 1 fl., Georgiu 
Potoceanu 1 fl., Georgiu Gonugea 1 I)., Pavelă Limbă 
50 cr., Ioană Popovieiu 1 fl., Nicolae Boceanu 1 fl., 
Lazară Boteanu 1 fl., Andreas Kricher 50 cr., Ioană 
Velceleanu 1 fl., Gezâ Sik6 1 fl., Basiliu Nemoianu, 1 fl. 
Bontilă losifă 2 fl.. Petru Milulinoviciu 1 fl., Ioană Po
povieiu 1 fl., Ioane Pilatu 1 fl., losifă Turcileanu 1 fl., 
losifă Mozeră 1 II., Iuiiu Petrică 2 II., Anna Petrică 3 fl.

Prin colecta domnei Aloisia Sida din Siria 23 fl. 
dela următorii: Elena Vasilieviciu 1 fl., Dragina Mera 
1 fl., Georgiu Popovieiu 3 fl., Steiniczer 1, Pâl 5 fl.. Ioană 
Vancu 1 fl., lulia Vancu 1., Gavrilă Chrislea 2 fl., Eu
genia Bogdană 1 fl., Secula Petru 1 fl., Georgiu Osca 
1 fl., Ignațiu Serbu 1 fl., Filipă Leucă 1 fl., Danilă Ga- 
bor 2 fl., Luisa Sida 2 fl., (Va urma.)SCIRI TELEGRAFICE.

(Serv. part, a »Gaz. Trans.«)

PESTA, 23 Aprilie. — F6ia oficială publică 
numirea lui Lorenz Schlauch ca episcopii alu 
Oradiei mari.

BERLINtJ, 23 April ie. — Arestarea comi
sarului jrancesa s’a făcută la dispunerea judecăto
rului de instrucțiune și stă în legătură cu uneltirile 
trădătore de patria în țările renane.

PARIStJ, 23 Aprilie. — Diareic constată, 
unanimu, că arestarea comisarului s’a fă
cuta pe pămentu francesfl. Ele ceru li
berarea lui cu scuse corespuiujetore din 
partea Germaniei. Iritațiunea pe strade 
este forte mare.

DIVERSE.
Strigătulu in răsboiu la români. — Oștenii romani 

după ce erau animați, prin elocuența căpitaniloră, apoi 
se aruncau asupra vrășmașiloră scoțăndă strigăte înfio- 
rătâre. Tote popărele au avută strigâtulă loră de râs- 
boiu particulară. Biblia ne spune pe ală Ebreiloră și 
Homer pe acela ală limpiloră eroici. Troenii strigau în
dată ce vedeu pe vrășmașă, Grecii așteptau minutulă 
când se lovâu, luptătorii romani se animau strigândă: 
Feri! feri! Cesar in comentariile lui aprobă strigătele 

soldațiloră săi și blamâză tăcerea soldațiloră lui Pompeiu 
Caton censorulă tjtcea, cft reportase mai multe victori 
prin strigăte decâtă prin lovituri și presupunea că ele 
provină totd'auna dintr’o inimă hotărltă. Moldovenii și 
Muntenii aveau în râsboiu fiă-care strigâtulă loră particu
lară, pe cari cronicarii ni l'au păstrată. Astfelă la Români 
indâtă ce oștenii vedeau pe vrășmașă, invocau de trei 
ori numele lui Isus: Isus! Isus! Isusl și apoi indâtă se 
repetjeu asupra protivniciloră, strigândă: la ei! la ei! la 
ei! seu aide, aide la ei I la ei I Moldovenii aveau obl- 
ceiulă insă inainte de Ștefană celă Mare, a se arunca 
asupra vrășmașului prin fiorosulă răcnetă: ucide! ucideI 
rămasă nouă moștenire dela vechii Romani, cari strigau 
cum vădurămă, în momentulă atacului: feri! feri! — 
('.Telegrafulă").

0 nouă impărțelă de timpu. — Ună memoriu asu
pra orologiului împărțită în <|ece părți se publică nu de 
multă de I. Modei* in Wiesbaden, pentru a fi esaminată 
la conferința internațională din Nizza. Autorulă propune 
urmâtorea împărțălă de timpă : piua are <}ece ăre, fiă- 
care cîră <Jeee decade, fiă-care decadă <fece minute, fiă- 
care minută tjece secunde și in fine fiă care secundă <jece 
ratțe. Prin urmare se împarte cțiua în 0 sută de mii 
de părți. 0 asemenea impărțălâ se va face și cercului. 
După aceste date se construi in Wiesbaden ună căsor- 
nică și fu pusă in mișcare. D-lă Moder merge și mai 
departe și propune a împărți anulă in <Jece luni, și adecă 
așa, ca lunile fără de soță sâ aibă câte 37, cele cu soță 
câte 36 de ijile. Inventatorulă speră, că acestă sistemă 
cu fotă apriga împotrivire va găsi în timpă scurtă între
buințare, precum se va aduce la valOre și introducerea 
unei împărțeli a unui timpă lumescă in viâța cetățenâscă.

Unu naționalistă de 10 ani. — In <țiua aniversărei 
nașterei împăratului germană s’a cântată in tăie școlile 
din Alsația și Lorena imnulă imperială. Intr’o șcOlâ din 
comitatulă Kable a fostă pusă ca să cităscă acestă imnă 
ună copilă de 10 ani, fiulă celui mai influentă membru 
din localitate ală partidului de protestațiune. Copilulă 
se supuse, și fârte mișcat incepu a mormăi cele dintâi* 
versete pănă la versetulă injuriosă pentru Francia, aci 
nu mai putu urma și incepu a plânge asvărlindtt cartea 
josă și strigândă: Nu potă d-le, sunt francesă 1

Școlă pentru ijiariști. — David Anderson, ună scrii- 
loră englesă și colaboratoră Ia mai multe foi principale 
din Londra, a deschisă ună cursă pentru tinerii, cari 
voescă a păși pe cariera (Jiaristică. Dănsulă in progra- 
mulă publicată (jice: Tineri, de almintrelea cu cunos- 
cințe frumâse, cu o judecată sănătăsă, ba păte nu le 
lipsesce nici Orecare gradă de fantasie și facultatea de a 
combina, necunoscândă abecedarulă acestei ocupațiunl, 
și făcendă mai multe încercări nesatisfăcătOre, In cele 
mai multe cașuri se desguslă de acăstă carieră. Scopulă 
d-lui Anderson aste der, ca s6 inițieze pe cei ce au apli
care pentru jurnalistică in apucăturile acestei specialități.

Sărutatulu manei. — In viăța de tăte (filele este 
sărutatulă mânei, ca semnă de politeță, ună obiceiu 
vechiu. «Lingușitorii," <Jice deja Solomonă, »nu obo- 
sescă a săruta mâna patroniloră loră." In timpii vechi, 
când voia cineva să mărturisâscă steleloră umilita sa 
închinăciune, se intempla acesta prin sărutarea mânei 
proprii. In timpulă când se închinau Indienii la s6re 
ținâu necontenită mâna la gură. Când aducâu Grecii 
cei avuțl <^eiloi*£i jertfe scumpe, atunci consta suroga- 
tulă acestora la cei fără de mijiăce, s6u la cei de totă 
sâracl intr’aceea, că stândă dreptă în susă sărutau mâna 
idoliloră său a loră însăși trimețăndă în același timpă 
cătră orisontă sărutări. Acestă obiceiu se transmise la 
Romani, la cari era sărutarea mânei statueloră ună felă 
de lege. Când odată unulă uită acăsta la trecerea pe 
lângă o statuă, fu urmărită ca ateistă. In Roma se 
obicinuia multă sărutatulă mânei, însă numai de cei su
puși cătră stăpânii loră. 0 piiviliște deosebită trebue 
că s’a înfățișată atunci când Cato la depunerea comandei 
sale superibre lăsă a-i săruta mâna toți soldații. Impe- 
ratorii ținău multă, ca cei mari să le sărute mâna; 
acăsta era ună acta principală de etichetă. Cei de 
rangă inferioră nu avău dreptulă la o nemijlocită săru
tare de mână. Plecați pe ghenunchî, atingău cu mâna 
dreplă pOlele hainei împărătesei, ducendă apoi mâna la 
gură. Ceilalți slujitori ai domnitarului ii trimitău, in 
tocmai ca cjeiloră, din distanță sărutările loră de mâni
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Ouxauln la bursa de Vlena Bursa <le Buciirescl.
din 22 Aprilie st. u 18h7.

Rentă de aură o’/, . . . 101 GO
Rentă de hârtia 5»/0 . . 88 75 
Imprumutulă căiloră ferate 

ungare........................150 —
Amortisarea datoriei căi- 

lorO ferate de ostă ung. 
(1-ma emisiune) ... 9860

Amortisarea datoriei câi- 
lorfl ferate de ostfl ung. 
(2-a emisiune) .... 127 20

Amortisarea datoriei căi- 
lorfl ferate de ostO ung. 
(3-a emisiune) .... 116 —

Bonuri rurale ungare . . 104.75
Bonuri cu cl. d6 sortare 1C4.25
Bonuri rurale Banat-Ti- 

mișfl.............................. 104.50
Bonuri cu cl. de [sortare 104 25
Bonuri rurale transilvane 104 50

Bonuri croato-slavone . . 104.50
Despăgubire p. dijma de 

vini ung............................ 98.75
Imprumutula cu premiu

ung..................................119.50
Losurile pentru regularea

Tisei și Segedinului . 124 40
Renta de hărtiă austriacă 81 40
Renta de arg. austr. . . 82 50
Renta de aura austr. . .113 —
Losurile din 1860 . 135.75
Ac(iunilc băncel austro- 

ungare ........................ 876 —
Act. băncel de credita ung. 287 — 
Act. băncel de credita austr.282.70 
Argintula —. — Galbinl

împărătesei ..................5.97
Napoleon-d’or! .... 10.04 
Mărci 100 împ. germ. . . 62 20 
Londra 10 Livres sterlinge 126 90

Cota oficială dela 8 Aprilie st. v. 1887.

Cump. vend.

Renta română (5%). 89‘/a 90*/a
Renta rom. amort. (5°/0) 94— 95—

» convert. (6°/0) 86— 87-
împr. oraș. Buc. (20 fr.) 35Va 36*/a
Credit fonc. rural (7°/0) . 1O2s/4 103—

* „ „ (5°/o) ■ 86‘/a 87—
» » urban (7°/0) 991/, 100 —
• » (6»/0) • — —
• > (5°/o) • 83*/, 84’/,

Banca națională a României 500 Lei------ —
Ac. de asig. Dacia-Rom. — —

c » » Națională — —
Aură contra bilete de bancă . . 16.75 17 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.00 2.01

Cursulu pieței Brașovd
din 23 Aprilie st. n. 1887.

Bancnote românesel . . . . Cump . 8.50 Vând, 8.53

Argint românesc................. > 8.45 < 8.49

Napoleon-d’orI...................... • 9.97 » 10.02

Lire turcescl.......................... > 11.41 » 11.44

Imperiali.............................. » 10.41 » 10.44

Galbeni.................................. > 5 91 » 5.95

Scrisurile fonc. »Albina» 6°/0 , > 101.— . 102.- -

n ’ » 5°/0 • n 98.— » 99.—

Ruble Rusescl..................... > 112.— » 113.—

Discontulă ... • 7—10°/0 pe ană.

FARMACIA
J. PSEREOFER

Viena, Singerstrasse Nr. 15
la „goldenen Reichsapfel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite ‘Pilule uni
versale, merită cu iotă dreptulă numirea din urmă, de 6re ce in fapta nu 
esistă aprâpe nici o bolă, la care nu ar fi probată în mii de cașuri efec- 
lulă loră miraculosă. In cașurile cele mai cerbicdse, la cari multe alte me
dicamente s’au întrebuințată înzadară, s’a dobendită cu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănătoșare. 1 cutioră cn 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 culiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefraneate cu 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețuit! înainte costă cu espedarea francată 
1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl, 
40 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 suluri 
9 fl. 20 cr. (Mai puțin de unu sulu nu se p6te trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumăloiii acesloiu 
pilule mulțămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Ori-cine a făcută odată încercare, recomandă acestu medi
camentă mai departe.
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Reproducemu aci câteva dintre mititele scrisori 
de niultâniită.7

Lcongang, 15 Mnî.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producu 

adeverată minune, ele nu simții ca alte așa de multe 
medicamente recn mandate, ci ele ajuta îutrif adeverii 
apropo la tute bulele. Din pilulele, ce-ain t'OKtu co
mand atu Ia Pasci, am împărțită cele mai multe la a- 
luicî și cu uo scuti si au folosi tu la toți, chiar și pers 6 ne 
de O'etate mai mare și cn diferite hule și defecte an 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire îusemnaiâ, și voescu a nrma cu 
întrebuințarea lorii. Te rog dar a-inî mai trimite încă 
fl suluri. Din parte-mi și dela toți, cari amu avui fi 
deja norocirea prin pilulele D-v. ne redobândi sănă
tatea cea mai cordială mulțumită.

Martin ncutin^cr.

pote s2-șî vedă de tote ocupațiunilc oi cu vioi cir 
ju venala. Acestă u mea mu hainită Ve rogu a o 
trebuința spre binele 1 minorii calorii cari suferă. 
Ve rogu totodată, ca «e-ml trimih ți din mm 2 sul 
pilule și 2 bucăți săpunu chinezesc. — Cu densei 
stimă supli -u Alois Xovnk primă-grădinară

Bcga Szt-Gyorgy 16 Febniarin 1882.
Onorate Domnule! Nu Ve potu aspri ina în des

tula cordiala mea mu Iță mită pentru pilulele D-v. do 
ore-ce pre lângă ajutoruln lui D<)en, consorta mea 
care deja anî îndelungați au suferită de iniserere, s’a 
vindeca tu prin pilulele D-v., și cu iote că si acum 
trebue d n când în când se întrebuințeze (lin clo, to
tuși s&n&tatea ei s'ait îmbunătățită întru at.îtu, in câtu

Stimate Domnule! I’resiipnneudă, 
dicanimielu D-taln voru li așa de hune, c: 
tutu balsam ă contra d e g e ră 111 r i 1 
in familia 111 ea a faciliă unu sfîrșilă grab 
multe umflături de degerai ură, in'ain dec s 
tută neîncrederea mea in așa numitele mijloce uni' 
sale de lecuire, a lua reiiv-iulu la pilii Iile ciirft|it6re 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutornlii arestară iniei 
globul ețe se bombardezu la einurrhoidcle, (le. cari su
feră de anî îndelungați. Nu esileză de loeă a Ve 111 
turisi aemn. că suferința mea învechită (lupe o înt 
bnințare (le -1 septeir.ânî a încetată cil totulu, și 
recomandă acesta pilule în cerculu cunoscințeloru 111 
cu celă mai mare zelu. Nu am nimieă în contră 
decă vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, inse fără (le subseiniinrea inea.

V i e 11 a , 20 Feb marin 1881.
Cn înaltă stimă <’,

Balsam contra degerâturei de I. Pser- 
hofer. de mulțî anî recunoscută ca 
celă mai sigură remediu contra su- 
ferințeloră de degerălură de iotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
raneloră învechite etc. 1 borcă- 
neiă 40 cr.

Balsam contra gnșilorfi. remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
lorO la gătii. 1 flaconă 40 cr.

Essența de vieță, (Picaturi de Praga) 
contra 
tuirei 
felul 0, 
lentă.

Sncnlfi - Spitzwegerich, medicamentă 
de casă in genere cunoscută și ex
celentă contra catarului, răgușelei 
și a tusei etc. t sticluță 50 cr.

Alifia americană contra rlieumatis- 
nuilui, celă mai bună medicamentă 
la t<5te suferințele rheumatice, jun
ghiuri, Ischias (bolă de tremură), 
junghiu la urechi ele. 1 fl. 20 cr.

Lichiorfi din hiirueni de AlpI dela 
W. O. Bernhard. 1 butehă 2 fl. 
60 cr-, 1 j buteliă 1 fl. 40 cr.

Esență pentrn ochi de Romershau-

stomacului stricata, a mis- 
rele și greutățiloră de iotă 
ună remediu de casă esce-
1 flaconă 20 cr.

sen, 1 butelia 2 II. 50 cr. ’/2 
teliă 1 fl. 50 cr.

Pomadă de Taiiochiniii de I. P 
hofer, de ună șira de ani recui 
cută de medici ca cea mai b 
dintre fote remediile pentru eres 
cerea părului. Ună borcanu ele
gantă adjusfata 2 fl.

Plastru universală de prof. Sleudel, 
la rane din lovitură și înpunsă, 
la iotă felulă de bube rele și la 
umflături 
periodică 
rănile și 
multe alte 
s’a probata de multe orî. 
cana 50 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
W. Bulrich. Ună remediu de casă 
escelentu contra tuturora urmări- 
loră digestiunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cârcei la 
stomachu, acreală în gătă, sufe
rințe haemoroidale. constipațiune 
etc. 1 pachet ă 1 fl.

I’ranzhrantnein 1 buteliă 60 cr.
Prafă contra asudării picioreloră, 

Cuțiă 50 cr.

învechite, ce se spargă 
la picidre, la deget o, la 
aprinderile de țițe și la 
suferințe de acestă soia, 

1 bur-

Medicamente Homeopatice de fotă felulă se află 
totdeuna gata.

Afară de preparatele aci numite se mal află tote specialitățile far
maceutice indigene și streine, antințaie prin tăie (tiarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu 
cerere cu promptitudine și câtă se pute de eftină.

Trimiterile prin poștă să efectuează iute, decă se tri
mite prețuia înainte, seu cu rambursa.

Trimițemlii-se prețuiri înainte, (mai bine prin man
dată poștală) este porto poștală cn multă mai eftină, 
decâtă la trimiteri cu rambursa. 12-12

Kovâsznai & Keresztesi

și Gradl. Pân-

T

1

55„Noutăți pentru sesonulu de vară!’
oilete pentru mirese, promenadă si casa se confecțion^ză la X 
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Graiul Magazin de mode și confecțiuni pentru dame
Brașovu (Piața mare.)

Unde a sosită de curendă în mire alegere cele mai noue materii 
de lână pentru rochii, fabricate indigene și străine, Crepu și Cachemiru. 
Mătăsăriă de Lyonu: Merveillieu, faile și catifele negre precum și în t6te 
culorile. Postavuri pentru confecțiuni de dame și bărbați. Satinu de spă
lată, Toii. Zephier și Oxfordurî.

Chifonuri de Benedictu Schroll, ȘirtingO, Julett
dării de bumbacă americane în tote lățimile. Pălării de pae și garnisell 
potrivite, adecă: flori, pene, dentele și ună bogată asortimente de panglici 
in culorile cele mai fine și frumose. Cela mai nou „Jersey« Talii-Trico și 
Corsete in mare alegere. Cele mai nouă umbreluțe și umbrele, mănuși de 
piele și de mătase. Asemenea iotă felulă de dentele, perdele de Jutte și 
Tunis, cuverturi pentru paturi și mese, covore lungi și dinaintea canapelei 
cu prețuri eftine.

Mostre se trimită la cerere gratis și franco.

s’ar afla în deposiiă, se voră procura la
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(Avisu d-loru abonați!
Rugăm u pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei sâ 

binevoiască a s
fășia sub care au primită diarulu

Domnii ce se abondză din
lămu-itu și s6 arate și post.aultimă.

Ddcă se ivescu iregularități

scrie pe cuponulil mandatului poștală și nuoierii de pe 
’ ’ 1 nostru până acuma.

nou să binevoiască a scrie adresa

Tipografia ALEX.I, Brașovu.

la primirea cjiarului onor, 
suntii rugați a ne încunosciința imediată prin carte poștale, ca 
depinde dela noi, să se delătureze______ ADMINISTlt. „GAZ. IRANS'

abonați 
în câtă


