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Cătră cetitorii „Gazetei Transilvaniei11!
In puține (jile se’mpiinescii 50 de ani, de când „Gazeta Transilvaniei11 luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românti.
I‘e timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescu, „Gazeta Transilvaniei11 a arborată în mijloculu valoroșilor^ comercianțl 

români de odinidră din Brașovfl drapelulă redeșteptării naționale.
Cinci-deci de ani de muncă, de grele și de necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescă.
Generațiunea vechiă și generațiunea cea nouă și-au dată mâna, au pusă umără la umără, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului română asupriă.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbăt&că și cu statornicia sub drapelulă sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei11 și urmândă devisei 

nemuritorului bardă națională: „ Oniți-vS în cugetti uniți-vt ’n simțiri !“
Și munca loră a fostă încoronată de succesă.
Unde eramă acum cincl-tjeci de ani și unde suntemă astăzi! De s’a ridicată spiritulă poporului română, de s’a întărită consciința lui 

națională, de s’a pusă temelia la cultura lui națională, cine va susțină, că la acostă lucrare măruță națională n’a avută p6te cea mai însemnată 
parte diarulă nostru, care a mersă totd£una înainte cu lumina pe cărările întunecdse ce trebuia să le străbatemu ?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amu fă
cută fotă ce în putință ne-a stătu, pentru ca (|’aru!u nostru să p6tă corăspunde câtă mai multă grelei sale chiămărl.

Nu ne-amă dată îndărătă dinaintea jnici unei greutăți, gata amă fostă a aduce orl-ce jertfă, și dăcă în timpuri mai multă ori mai puțină 
favorabile, prin cari amă trecută, nu amă putută să facemă mai niulă pentru f6ia ndstră decâtă amu făcută, causa a fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în tote împrejurările independența ndstră.

Astfelă, trebuindu să cuc.erimu tăremulu pasă cu pasă, amă înaintată încetă, dăr sigură, și abia astăcjl, după cincizeci de ani de muncă, 
ne vedemă în posițiune de a realisa, cu încordarea tuturora puteriloră nbstre, cea mai ferbinte dorință a neuitatului și de fericită memoria editorii 
ală diarului nostru Iacobă Mnreșianu, ca st avemfi și propria nostru tipografia.

Incepcndu cu dna de 1 Ianuarin 1888 „Gazeta Transilvaniei11 se va tipări în propria ndstră tipografia.
Iu modulă acesta ni se dă putința de a aduce modificări și îmbunătățiri în partea tehnică și redacțională a fdiei ndstre.
Facemă t6te acestea, fără a cere însă și din partea publicului să facă mai mari jertfe. „Gazeta Transilvaniei11 va apără și 

ariu 1888 încolo totu în condlțiunile de pănă acum ale abonamentului și anume:
Pentru Austro-Ungaria: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe una antt 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șăse luni 20 franci, pe una ana 40 franci.
Aducendă acesta la cunoscința cetitoriloră noștri, îi asigurămă, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum 

de seculă, ci că vomă lupta și în viitoru cu îndoită putere și cu același devotamentu pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca să putemu contribui cu efectă la realisarea aspirațiuniloră noslre îndreptățite naționale în acdstă monarhia, vomă stărui înainte de 

tote să ținemă susu și să păstrămu nepătată steagulă solidarității ndstre naționale, ală unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemă tari în convingerea, ca toți 

noi umărfl la umăru și astfelă vomă merge 
Dumnedeu și dreptulu nostru!

dela 1 Ianu-

de jumătate

cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămârii Românului în aceste critice timpuri voru pune cu 
toții înainte, dăr numai înainte, cu unanima strigare:

Redacțiunea.
cu

Brașovâ, 21 Decemvre 1887.
Cu ocasiunea felicitărilnră de anulă nou, 

ministru - președinte Tisza în răspunsulă ce l’a 
dată deputațiuniloră, a vorbită despre situațiunea 
politică esternă.

De rândulil acesta ministrulu ungurescă a 
găsită cu cale să nu mai esprime cu atâta fer
mitate speranța în susținerea păcii, ci din contră 
a adresată ună avertisementu acelora, cari încă 
totu mai comită erărea de a se încerca să lă- 
țăscă optimismulă că pace va fi, și a ținută să 
dea acestfi avertiseinentă , fiindă-eă optimismulă 
adeseori, 4lce elC, paralis6ză puterea de resistență, 
de care posibilă e ca totuși monarchia să p6tă 
avă trebuință.

Gravitatea situațiunei o constitue a<ji ces 
tiunea Bosniei și Herțegovinei, pe care foile ru
sesc! au pus’o cu tbtă seriositatea la ordinea (jdei. 
Acestea pretindă ca Austro-Ungaria se renunțe 
la posesiunea acestoră provincii, dăcă voesce se 
trăâscă în bune raporturi cu Rusia, și în același 
timpă să lase acesteia mână liberă în Bulgaria.

Astfelă în (jdele acestea telegrafulu a sem
nalată ună articula întitulată „Bosnia și Ilerțe- 
govina11, apărută în f6ia oficiosă rusă „Novoje 
Vremja11 și care se crede că este inspirată din 
partea guvernului rusă.

Numita f6iă declară ca nespusă de seridsă 
cestiunea privitore la Bosnia și llerțegovina, pe 
care, după tra^tatulu din Berlină, Austro-Un 
garia are se le ocupe numai temporală; influ- 
ința cea mare de «41 asupra peninsulei balca
nice șl’a câștigat’o Austro Ungaria prin ocupa
rea acestoră provincii. Acdstă anexiune cons- 
trînge pe Austro-Ungagria, atâtu din conside- 
rațiuni teritoriale, câtă și economice, să anexeze 
mai departe țări balcanice, prin urmare treb’*e să 
pună Rusia întrebări, au atâta din causa modu
lui cum s’a stabilită Austro-Ungaria în Bosnia 
și Herțegovina, câtă mai multă din ccusa condi- 

țiunilorft, sub care Germania a împinsă pe Aus 
tro Ungaria înainte spre Orientă.

T6te opintirile Âustro-Ungariei deci, conti
nuă foia rusăseă, să fiă îndreptate într’acolo, ca 
să evite de a’i pune Rusia în celă mai scurtă 
timpă aceste întrebări. Austro-Ungaria ar tre
bui prin urmare să facă Rusiei cele mai mari 
concesiuni în Bulgaria. Dăr mai nainte de ce 
s’ar lua o decisiune în cestiunea bulgară, trebue 
să încerce Rusia necondiționată, a smulge Austro- 
Ungariei posiținnea, ce a câștigat’o îu peninsula 
balcanică prin ocuparea Bosniei și Herțegovinei. 
In casulă acesta declarațiunea Rusiei este, că ea 
cu privire la călcarea tractatului din Berlin, con
sideră ca nulu și acelă paragrafă, în puterea că
ruia Austro-Ungaria a ocupată temporală Bosnia 
și llerțegovina, prin urmare avemă motivă a pre
supune, că acum vine la rendu cestiunea despre 
perderea tuturora drepturiloru Austro-Ungaiiei 
asupra Bosniei și Herțegovinei.

Negreșită că aceste cereri ale Rusiei e cu 
neputință să fia satisfăcute, decă Austro-Ungaria 
nu voesce a’șl pune în risică posiținnea de mare 
putere; prin urmare Rusia stăruindil pe lângă 
cererile sale, conflctulu e inevitabilă. Aceste 
considerațtunl le-au avută în vedere fără îndo- 
’ălă ministru-pre.ședinte ungurescă, când de răn- 
dulu acesta n’a mai îndrăsnită a fi optimistă.

Fiindil dără situațiunea atâtă de posomo
rită și pericululă de răsboiu apropiându-se în 
măsura în care’șl concentrăză Rusia trupele, e 
unu actă fdrte nepolitică a vedă foile unguresc! 
somândă pe cabinetulu afaceriloră streine din 
Viena, cum face „Pești Naplo11, să nu se abată 
dela linia de purtare ce i a tras’o delegațiunea 
maghiară și declarându că Ungurii sunt.u gata 
ca pentru Bulgaria să se răsboiască cu Rusia. 
Acăsta e curată provocare și desminte pe însuși 
d-lă Tisza, care a (}'să, eâ Ungurii nu voru pro
voca niciodată ună răsboiu. Nici nu se mai 
p6te c|>ee! °â numita f6 ă represintă părerile o- 

posițiunei, pentru-că tocmai în talele acestea foile 
guvernului au luată cu satisfacțiune actă de de- 
clarațiunea foiloră < posițienale, că în politica es
ternă încetdză orl-ce deosebire de partidă.

Pregătirile militare rusesc!.
„ Politische Nai hrichten11 află din Moscra din parte 

demnă de încredere, că guvernula rusă a comandata tn 
semnate furnisăii de instrumente chirurgicale spre scopuri 
rishoinice și că o parte d.n ele a trebuita să se predea 
in ddele trecute, er restulă se va preda la inceputula a- 
nului nou. Mai departe află, că direcțiunea căilora fe
rate Varșovia Viena și Varșovia Bromberg, care cum se 
seie sunta singurele linii ce ducă spre Prusia și Austria, 
au primita ordină se-relă, să presinle în fie-are săptă
mână stalului majoră generală tabloulă întregului parcă 
potrivită pentru transportul^ trupeloră, și să arate, unde 
se află munealană vagonele: în țeră ori în streinălate. In 
fine se mai vorbesce din a-elașă isvoră, că d-lă Vy.-ne- 
grad-ki, ministru rusă, in casă de încurcături răsboimr-e 
vi redu e datoriile est’rne ale Rusiei, dacft nu chiar le 
va denega cu toiulă.

SCH-iiLE pILEL

Oficerii din armata comună au primită ordină, după 
cum scrie < EHenzek“, ca neapărata să învețe limba ru- 
săscă, celă puțina întru etVtl le este necesară pentru ser- 
vițiulu de caslre.

Procesul" maghiarisărei ocupă atâtu de multă ca
pelele .patrioți'oră', înc-âtă și-.nu mai uitată de litera- 
iură biarele ungures -i declară, eă în limpulă din urmă 
literatura magb ară a începută a stagna; anulă trecută 
1887 s. n. a fustă ună ană de pace și odihnă pentru 
literatura maghiară, și cu iote astea abia s'a putută lm- 
bog ți in decursulâ acestui ană cu vre-o 15 opuri, ne- 
liiuda insă nici unuia din ele de o valăre mai mare,
piare nouă unguresc! încă s'au înființată in anulă tre
cută vre-o 7 der abia decă se allă între ele unulă, c-are
să merite numele de — Der fiascurile!
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Generalul! majoră Emilii de Varga, comandantul! 
brigadei 7 de cavaleria slaționalâ in Timișora, a primita 
o insciințare telegrafică dela ministeriultt comună de răs- 
boiu, că M. Sa l’a nunntu comandanți) al! divixiei de 
cavalerii din Lemberg, alo cărei comandanți) a foștii până 
acum fiul Edm. de Krieghammer. Generalul! Varga a 
ți părăsită Timișâra. înaintarea sa e făcută fără a’i fi 
venită rendulă. Divizia de cavaleviâ din Lemberg se 
compune din brigadele de cavaleria 120 și 21, care cu
prindă regimentele 10 și 11 de dragon!, ala 4 și 13 de 
ulanl ș alo 16 de husari, și formeză părți din corpulO 
XI. de armata.

—x—
O telegramă din Londra comunică că, precum se 

acrie din Viena (parului ,'Limes,“ concentrarea trupelor! 
rusesc! s ar fi sfârșită și circulă soirea, că în Polonia 
rusescă ară fi adunați 400,000 de Omeni.

— x—
Ni se comunică din Deș!: In locul! d-lui Iosifă 

Micșia, fostă notară la tribunalul') din De.șă, care a îna
intată ea subjude in Odorheiulă săcuiescă, fu numită ună 
Ungur!, d-lă Csatt. Cum vedem!, Românii se iotă im- 
puțmezâ pe la autoritățile de aci. — Candidatul! ad- 
vocațial!, d-lă dr. Dumitru Ciuta, din cancelaria d-lui 
Teodoră Mihah din Deșă, fă ăndă censura advocațială 
in vara trecută, în 26 De emvre n. c. a părăsită Deșulfi 
cu scopă de a-ș! deschide cancelaria de advocată în 
Bistrița, Succes! bună! — In cancelaria d-lui advo 
cală din Deșă Gavrilă Mană a intrată ună tineră de 
celea mai bune sperauțe, d-lu dr. Ioană Earcașu, ca can
didată de advocată. E (iulă preotului din Sicu, comi- 
tatulO Solnoc!-I)obecei.« — Șireganulii.

In săptămâna trecută au fostă in multe părți vis- 
eole mari. Unele trenuri au sosită inlâi'Ziate, altele de 
locă, mai alesă cele de marfă, a căro’ă circulațiune la 
noi a fostă sistată vr’o done <ple, In Aiudă orcanul! 
a cuusaiO stricăciuni. De asemenea a pricinuită pagube 
in București, Viena ș. a.

—x—
Scala română din Gimbavă. s’a îm-liisă, din oausă 

că ună copilă ală învățătorului, care locnesce în localulă 
scâtei, s’a bolnăvită de vărsată mare (bubalăj.

—x —
Iu Timișora a produsă mare sensatiă ordinală ce 

s’a dată pe cale telegrafică generalului maior! Varga, 
in urma căruia a și plecată imediată la Lemberg! in 
Galiția. Dispoziția acâsta este considerată în Timișăra 
ca urmare a pregătirilor»! rusesc!, ce se facă la granițele 
nordice ale monarch iei no.-tre.

—x —
Direcțiunea poșteloră și telegrafeloru din Sibiiu va 

rămână deocamdată totă acolo, Z'ce „Kolozsvâr/ deorece 
in Cluțiu nu s’a găsită ună locală potrivită.

— x—
Pănă acum sunt! scutiți de serviciulu glâteloru 

787 funcționari administrativi, anume: 1 fișpană, 16 
viceșpanf, 139 fiso^gAbirăi, 154 soigăbirei, 1849 primari 
comunali.

— i —
După cum ni se scrie din București, se vorbesce 

că în proxima sesiune generală a Academiei române, 
d-lă Iănă Bianu, profesor! și bibliotecară ală Academiei 
va fi alesă membru ordinară ală acesteia.

— x—

Ni se scrie din Pesta, că d lă Ioană Suciu când, 
de advocată, de nascere din Sistaroveță, cercul! Lipovei 
(Bănat!). s’a promovată l i Bidapesla în 12/24 Decem- 
vre a. c. de doctorii. In sciinlele juridice. — Hă felicităm!!

Studenții facultății de litere și (ilosofiă din Buca- 
reecî, spune „România.“ au făcută o petițiune cătri) rec
torul! universităței. prin care ceru convocarea consiliului 
universitară spre a le lua în considerații) propunerea ur- 
mătore: „Aceia, cari vină cu titluri academice de litere 
din sreinătate să fiă supuși in țeră la ună esamenă, care 
se dea echivalența titlului. 'Folii așa se tace pentru 
titlurile de medicină și de dreptă.<

—x—
Kulturegyletulă ardelenii are doue comitete, unul! 

de dame și unulă de bărbați. Nici nu era cu cale ca 
la isprăvile Kulturegyletului să nu participe ambele se- 
xuri. Durerea nesuccesului se supării mai ușor! când 
se’mparte.

In urma incendiului ce isbucnise la politechnieulă 
din Pesta, ministrul! ungurescă de instrucțiune a inter
zisă a se mai fuma în localulă Universității.

—x—
Revista .Gazeta Satinului’' din Bîmniculă Sărată 

fn România, se gâsesce pusă înaintea intrebărei: decă dela 
5 Februariu 1888 va mai apăre său nu? Spune că cu 
actualulă numără de abonați este peste putință d'a o 
duce mai departe și face apelă la publiculă română să 
caute a sprijini mai multă de câtă pănă acum acesta 
revis'ă, căci altfelă revista nu va mai pute apăre. Ar fi 
păcată s6 piară o revistă atâta de folositdre I

—x—
„Agramer Tagblatt“ se ocupă în foiletonul! său 

sub titlul!: O Regină ca traducetâre, de traducerea în 
nemțesce a romanului lui Pierre Loti: *Les pâcheurs 
d’Island," făcută de Regina României. Foiletonistul! spune 
că traducerea este câtă se pote de nemerită și că veni 
tulă este destinată spre aspori fondulă pentru ajutora
rea pescariloră din Han la, creată din inițiativa d-lui 
Pierre Loti

TotQ vechiulft clișeu.
In Clușiti apare unu nou 4iai’a ungurescă, 

alu nici unei partide, anume „Erdelyi Hirado“. 
In numărulă său de probă se esprimă astfel! a- 
supra cestiunei naționalităților :̂

Ivirea cestiunei naționalitățiloră mai alesă in forma 
ei de astăzi este ună product! ală timpurilor! nouă, 
care insă aruncă valuri totă mai miri și nu ne înșelăm, 
dâcă o alribuimă acelora, că veiemă desvoltându se cea 
mai mare activitate și zelă pe tărâmul! socială cu pri
vire la acestă cestiune. Imboldul! esistenței proprie im
pune, ca in interesul! susținerei națiunei nostre să por- 
nimă campania eu ori ce mijloci) permisă de lege con
tra fanatismului singuraticilor! agitatori ai naționalită 
țiloră. Cu intențiune amă scrisă: singuratici agitatori ai 
naționalităților!, căci poporul! este, in fonda, bună, nu 
se ocupă cu tendințe de naționalitate, nu gravităză în 
afară.

Dâr in massa cea mare niciodată nu te poți în
crede, părerea ei se schimbă după curente, și pe cel! 
ce aZi Hă ridică susă, mâne îlu calcă ’n noroiu. De a- 
ceea trebue urmărită cu atențiune veghiătăre rușiuo-a 
lucrare de subminare a acestor! îag’tatorl, cari sub firma

traselor! răsunătâre i.și ascundă numai propriele lor! 
interese; de aceea trebue să fim! cu arma ’n mână în
continuu veghiătorl.

In cestiunea naționalităților! orl-ce adevărat! pa
triotă numai ună punctă de stadiu păte să aibă și a- 
cesta e, ca drepturile și privilegiurile (?!) acordate prin 
lege naționalităților! să se țină în onâre și din partea 
năstră, că nu e permis! să se facă nimici contra ace
lora; der eu severitate neînfrântă și lăsând! la o parte 
orl-ce considerațiune de partidă său de altă natură, ne 
ridicăm! ca unu singură omi, când națiunea nostră, 
statuii nostru, va fi atacată, fiă pe față, fiă prin vorbe 
amăgitdre. căci într’uni stată numai o națiune păte fi.

E cunoscutul! și învechitulu clișeu alu tu
turor! foilor! unguresc!, deci: la coșniță cu elu !

Literatură — •Flori de pe Carpațb este numele 
unei fruin6-e colecțiunl de poesii de ale d-lui Zachariă 
Antinescu, profesori in Ploesci. Colecțiunea este tipărită 
pe hârtii fină, in formată 8° de 296 pag. Cuprinde o 
mulțime de poesii făite variate. In partea primă se află 
și fotografia autorului cu subscrierea proprie. Prețul! unei 
broșuri 3 lei n. —

Raportai! școlelor! catolice din arcliidiecesa la
tină de Buciiresci și in diosebi ală acelor! din capitală 
pre a. 1886—87. Din acest! raportă, cu o prefață de 
d 1! vicar! geneială Vasile Laurezi, aflăm!, că In ar- 
chidiecesa latină de Bucuresci se află 29 de școli cu 
2602 elevi de ambele sexe, in capitală, la școlele de 
fete din , Institutul ii S. Mărie", fundată la 1852, se află 
1) in pensionată 195 eleve, dintre cari după naționalitate 
sunt!: 135 române, 37 germane, 9 francese, 3 italiane, 
8 poloneze, 3 bulgare; după confe-iune: 43 ca.olice, 138 
de confesiunea țărei, 3 protestante, 11 mosaice. 2) în 
șcdla de tete 223 eleve, dintre care 73 române, 124 ger
mane, 12 franceze, 11 poloneze, 3 italiane; după confe
siune 73 gr.-or., 124 cat.. 10 protestante; 16 mosaice.

3. Pensionatulu A. losef, împreună cu unu ex 
ternatii a avută 317 eleve, anume: 102 române, 161 
germane, 15 francese, 7 italiane, 22 maghiare, 10 polo
neze; după confesiune: 102 gr. or, 200 cat. 8 protes
tante, 7 mosaice. 4. Școla de fete dela Bărăția a a- 
vută 241 eleve: 40 române, 175 germane, 3 iraneese, 
20 poloneze 3 italiane; după confes.: 33 gr. or. 187 
cat., 9 pretestante, 12 masai :e. La școlele de băeți au 
funcțiunată peste tot! 10 profesori, intre cari și 3 Ro
mâni a fostă cercetată: la șcbla principală (cu 4 clase 
primare și 3 gimnasiale) de 267 elevi, dintre cari 27 ro
mâni, 89 germani, 114 maghiari, ceiala'ți de diverse na
ționalități. La șcbla fiiială (cu 4 clase primare) s’au a- 
flitil 172 elevi, dintre cari 24 români, 51 germani, 52 
maghiari, ceia alțî de diverse naționalități. —

Afară de școlile pănă aci Z'se se mai află în Bu
curesci și Seminarul-a archiepiscopală la care: în semi- 
nariulă inferior! s’au aflată in anulă școl. trecută 17 
elevi er in cel! superioră 20, dintre cari unii urmară 
cursulă de filosofii), âr alții la cel! de teologiă. La cursul! 
de filosofi! a propus! părintele dr. Deinetriu Radu limba 
și literatura română, er la cursulă teologică a propusă 
teologia dogmatică si istoria bisericesc!, in limba română.

Limba români și autoritățile unguresc!.
In numărul! 259 ală foiei nostre amă promis! că 

vom! publica recursu'ă compus! de d-lă advocată Au- 
gnstină Munteanu contra unei sentințe ilegale aduse de 
tribunalul! reg. din Deși!, ca oficiu al! cărților! fun- 
duare, în causa unei cereri de întabulare, care cerere fu 
respinsă de numitul! tribunal! din caasă că era basată 
pe documente scrise în limba română.

Amintitul! recursă in traducere roinânâscă este ur- 
mătorulă :

FOIEETONO.

CERȘETORTTLTT.
Novelă.

I.
Vântu'ă de ia^nă, rece și nemilos!, urla pe stradele 

deșerte de 6meni. Norii se grămădeau pe orizont! pe 
când câțiva corbi prevesteau prin sârb! Iul! lor! crâncă- 
nit! viscolirea iernei. piua trecu forte iu'e ca tole di- 
lele de iarnă ce se păru numai ceasuri și noplea se lă
țise peste natură. Ici și colo câte ună dulan de mai i li
pea tăcerea mută a nopții, er raZele luminărilor! se per- 
deau prin negura deasă ce invălea pământul!. Tbte pă
reau că apună pe vecie, nici unu sgomotă, nici ună că- 
lâlorfi. Singură ună riulețu ce curgea pe la capătul! 
satului, fâc-ea puțină murmur! cu u: dele sale ce slăbeau 
din ee în ce. Dincolo de el! aprope de t.brinuri abia se 
zărea prin negura dea-ă o colibă. In mijlomlă ei jur- 
imprejur! lângă loc! stau trei ființe vestejite de nevoile 
vieții, ș’aprope sleite de frigul! cei! aspru.

O harancă întră.
— >Măi Romano! și nu țî-am spusă eu, bată-te 

Rusalile să te bată, ca să nu mai bei atâta rachiu?*
— .Taci cățea/ veZi-’lă’ — arălându-i ună ba

ros! — «veZi lă. acuși ți-lă trântesc! in capă, de te ie 
dracul!! Hei par'că tu mi ai porunci mie Judo! N'am 
io destulă năcaz! cu voi?.... .ș’apoi drăguțul! de rachiu,... 
țu|eo D<>mne, cum iți amurțe 6sele.«

— .Da bată-te pe tine, mă hoțominule! Bei și eră 
bei, pănă ți-să va aprinde rachiul! in tine. O să’țl băi 
cămașa din spate, de li-ai bea și ochii și mințile. “

— >TacI, nu ți-am spusă să taci, hăi? Io o câș 
tigă, io s’o ben, de mi aș! bea totă, totă e ală meu."

— »O, o, o! Vai de capul! tău. vai de mințile 
tale! Ai ajunsă de risulă Țganiloră. Acuși te-oră rîde 
și copii Românilor!. O, o, o!«.

Țiganul! oțărilă de vorbele acestea, se repede ca 
o leghionă asupra nevestei sale și c’o imbrâncire sălba
tică o dă de pămenlă, pe când Haiducii, care privea din 
colțul! colibei cu nisce o Iii mari și negri, începu a’și 
cârpoci ochii cu bobe mart de lacrimi. Părul! seu in 
șuvițe lungi se lăsa pe umerii săi nu prea slabi; er la- 
ța-i cănită trăda amărăciunea ce’lă stăpânea, văZendă 
pe dada atât! de măniosă, cum omenesce pe mamă-sa. 
Ună altă puiu de cioroiu, iniă la șină, durmea dusă in- 
tr’o IrOcă din fundulă colibei invălite în nesce sdrențe 
căpătate pe lucru dela Români Dada supărată și cătră
nit! focă ie era, îșl ia cfteiula pe o ureche și drumu 
copile, pănă dinco'o de părău la lelea Fiorica să-i mai 
dea o părție de rachiu.. . pe când țiganca podidită de 
lacrimi puse câte și trei bu'ucașii pe focă, luă pe Raidio u 
lângă ea și se dede dorului. Nici habir! n’avea de 
Romano.

— ,Să-Iu ia dracul!, să bee păn’ o crepa. Decă 
nu m’ascultă, n’o să mă omor! de dragu lui!*.

Des! de diminăță, țiganul! nostru cu luleaua ple

oștită de-o parte a gurei, cu pieptul! părosa desvălită, 
întră ea pârlită in colibă Posnașulă de dada, de alt
cum bună la inimă, avea un minutul! acela părul! sbur- 
btă, ochii inholbați și cu mftnile bănănăindă îșl pipăia 
cojoculă cc era ruptă petece. 0 pățise hăt! bine. Blăs- 
tăinații de Români înscenară în liatâru lui o glumă 
grdsă, așa câtă bietul! era pe aci să rămână lată. 0- 
i hii cufundați in capă și înroșiți de puterea alcoholului 
păreau că nu mai sunt! ai lui, așa erau de nu sciu cum. 
Mânile ghiăra'e, aprdpe cu ciolanele gdle și sgriburindă 
de frigă strigă :

— „Hei Ursoico! nu te răbde sfinții, totă dormi 
încă, și nu mă veZi că ți-amă venită hemesită de fdme 
și năcăjindu-mă să’ți aducă butuculă ăsta; te-a făcut! 
dracul! și pe tine dămnă? Scolă că-i Ziuă.

— „Da bată-te pascile mei, tu unde și de unde?“
— „Unde, și de unde? Na!« — ii rase o drăguță 

de palmă. „Na... unde și de unde, cățea de gură ce 
escl!“

— „O vai de capul! tău prăpăditule. Dă, dă, o.A 
ai în cine, și ’ncepu a plânge. .Den’ar fi pământul! 
hâla de cerșitoră, amă peri, cu line."

— „Ce cerșitoră, maico! nicl-ună cerșitoră. Par’că
nu eu l’am ferită din calea unor! cară ce duceau ba
gaje la târgu, când el! se afla pe drum!? Par’că nu eu 
l’am scos! din mânile par ileiloră când apucase între ei, 
șeii tu colo lângă orașu? Hm, și tu mai cutezi să-mi 
vorbeșci de elă? . . . . țy» urma.)
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ilegală, ordonândă intabuiarea Motivele ad i<e de Tablă 
pentru cașurile de față suntă m.ii virtosă urmltdrele

• Contractulă scrisă in limba valahă este corâspun- 
dătoră punctelor) «., b., c. ale țj 81 ¥' punctelor) a și 
c ale § 82 din regulamentul)) cărților) funduare; con
siderând) că limba valahă e^te o limbă obicinuită a sâ 
vorbi iu țeră, in sensul) 8. 70 ală regulamentului căi
ților) funduare nu este necesară alăturarea Iraducerei 
ungurescl a textului din contractă șt prin urmare inta
buiarea în casulă de față se ordonă a se sâvir.și •

Decă in statuii) nostru ar li numai eevașă vorbă 
de dreptate, r fi trebuită ca o singură sentință de ase
menea natura se pună la regulă pe amintitul) oficiu. 
Dâr fiind-că numitulă referentă umblă, ca renegată ce 
e, sâ ’șl câștige «merite pafriotiee-kulturegyleliste“, a 
trebuită să prnnâscă de repețite ori asemenea sentințe și 
abia la urmă, ni-se comunică, că și-a mai potolită ze
lul) „patriotică® primind) căușele basate pe documente 
românesc!, pe care le aprăbă și refereză precum se cuvine 

Acesta pole sâ llă o dovadă despre resultatulă la 
care potă ajunge Itomânii noș'ri, decă ișl sciu căuta cu 
eneigiâ dreptulă loru.

Aniversarea nascerei Reginei României.
Joi în 17 (29) Decemvre fiindu aniversarea 

nascerei Reginei Elisaveta a României, consiliulfl 
de miriștii ti felicitat’o adresându-i prin minis- 
trulO instruețiunei d. Stiliza iirinătârele cuvinte: 

Domnul Intre tăte datoriele ce suntem) chemați 
a implini, cea mai frumosă și mai plăcută este aceea 
de a veni in acestă 4* de sărbătâre înaintea Maieslăței 
pentru a depune la piciorele Vâstre Vâstre, in numele 
țârei, omagiele cele mai respectuose, felicitările cele mai 
căldurO-e.

Acestă datoriă e frumosă și plăcută, căci cu ură
rile nâstre Vâ presentămă și tributul) de admirațiune 
ală tuturoră pentru Maiestatea Vostră.

Decă lemeea, care strălucește prin fruinsețe, bu
nătate și virtute, este o podăbă mare pentru o (eră, ea 
devine o bine facere cerescă, <âr.d geniulă a vărsată și 
elă asupra ei tâte darurile sale. înălțată prin propria 
ei valore, strălucirea ei e fără sămânță, când stă pe acea 
inălțirne, de unde pote incăldi inimile tuturor) spre gân
duri bune, de unde pute înflăcăra pe toți spre fapte mă 
rețe, de unde p6te da pilda a ori-ce este bună și fru 
mos).

Seim) toți, că numele Vostru a străbătută peste 
munți și peste mări. Mai suimă insâ âr toți, că prin 
pana V6strâ cea înăestră s’a răspândită in mari depăr
tări vestea despre voinicia și despre trăinicia românesc)

De aceea scintă este in totă lumea cea mare și în
tinsă, că mândria României este Regina Etisabeta. De 
aceea sciută este, oă numele Vostru se pronunță in 
tote unghiurile țârei cu respectă și entusiasmă.

Să trăițl, Regină, mulți și fericiți ani, in acestă 
Regată în adevără binecuvântată de Dumnezeu, lumi- 
nândă prin geniulă Vostru și înveselind) prin bunătatea 
Vâstră, pe mică și pe mare, pe bogată și pe săracă, pe 
celă învățată ca și pe celă nesciutoră de carte, pe cela 
fericită ca și pe celă care sufere, — spre bucuria și 
fericirea țârei și a Augustului Vostru Soță, a prea iubi
tului nostru Rege.

Să trăițl li mulți ani, Maiestatea Vostră și M. S. 
Regele !

Elevele «silului „Elena D6mna“ și ale 
scAlei „Elisaveta D6mna“, ale căror) protectdre 
e Regina, s’au dus) la palatîi de au felicitați) 
pe Regina, eântându-i și diferite cântece în corii.

Onorată oficiu ală cărțiloru funiluare\
Goniră sentinței de d-tto 6 Noemvre a. e. Nr. 3495 

înaintezi) recurși) pe bisa urmâtdreloră motive:
Causa sentinței de respingere nu posede btsA le

gala. Nici o lege din lume nu ordonă, ca documentele, 
spre a puie fi valabile și pentiu a pute ave putere de 
drepți). să se redigeze in limba maghiară, și nu esistă 
nici lege, nici ordinațiune, care să prescrie a se alătura 
traducere ungurescâ de pe actele redigiate in limba ro
mană. ce se trimită la judecătoriele regesc!.

Trebue sg privim) ea nenoroco-ă și păgubiiore pen
tru sentimentul) de drept) ală popbrelorO împrejura
rea, că in decursă de abia ună <ke?ni’i și jumătate se 
schimbă intre cercurile cârmuilore ale unei țeri atâta de 
multe pâreiile și voințele relerilore la aplicarea unei 
legi, incfttă ceea ce astăzi se socotesce a fi legali), mâne 
— până incă e in viâță aceeași lege — se socotesce a 
ti nelegalâ.

Articuiulu de lege XLIV din 1808, ce s'a adusă 
in causa egalei îndreptățiri a naționalităților), este prin 
natura sa martori) despre aceea, că pe teritoriul) sta 
tulul maghiară s’au obi Inuită a se vorbi mai multe limbi 
și § 27 ală acestei legi li a garantată cetățenilor! și a- 
ceea, că se voră aplica și la oficiele judecătoresc! alo 
țârei indivuj! din diterilele naționalități, cari sâ fi.) de 
plini) versați în limbile de lipsă — E dureros), că o 
parte a sbii-iuitei opinii publice ungurescl nu voesee sâ 
scie in timpul) de aijl de rtlațiunile etnografice asistente 
de faptă, și numai ideea de stată maghiari) o are înain
tea ochiloră. Nu e scopul) acestui recursă de drept) 
privată ca să discute asupra cestiunei, decă ideile simtă 
ore realisabile or! dâcă ele suntă la locuit) loră, ori nu 
suntă la loculă loră, — der cuteză a accentua, că no
bila < hiămare a tribunalului este de a proceda amfisuratu 
lege! până alunii, până când acestă lege e în vigore, 
chiar și in casulă, dâcă acea lege n’ar li favorabilă pen
tru o parte din cetățenii statului.

Incâtă or! ce dreplă, orl-ce sigurilate, și este nu 
presemnă ală distrugere! ordmei de stată și cetățenesc! 
dâcă judecătoruli), care trebue să represin'e legea, um
bla după „'dei< .și desconsideră legea esistentă de (aptă Ju 
decătorulă statului maghiară trebue să purceadă amăsu-
rată legei unguresc! și ordinaț unilori) legale, Rehue să 
aibă înaintea ochdori) relațiunl de drepți) și I ge faptică 
er nu ideă de stată ideală.

Și inforceudu-ină acum la motivarea acelei sen
tințe vătăniăl.6re, observă, că acea motivare lămuriți) se 
opune țj lui 70 alo disposițiunilori) tărțiloră luminare. 
Acâstă disposiț'.une lt-g«!ă nu ordonă nici prin uni) cu
vântă, ca la actele înaintate judecătoriei cărților) fundu- 
are să se adaugă și traducere in limba ungurâscă.

Este echilab la și forte la loculă său disuosițiunea, 
că dâcă adele suntă redigiate in limba chinesâ, seu de 
esemplu in o altă limbă, cum e cea engleză, croată etc. 
care nu se vorbesce in Ar leală și pe care judecătorul) 
nu este datoră să o cunOscă, — din asemenea acte să 
se adauge o traducere autentică, der nici acestă tradu
cere uu e neapărată necesară sâ fiă in limba ungurâscă, 
ci In vre-una din limbile ce se vorbesc-O in Ardeal).

Fără o deplină ignorare a relațiuniloră etnografice 
și fără o mai înaltă ignoranță nu se pOte susține, că 
limba română nu e->te o limbă ce se vorbesce in Ardâlă.

Acea limbă, pe care o vorbesc) ca limbă maternă 
mai bine de jumătate din locuitorii neaoși ai Ardâlului; 
pe care locuitorii Ardâlului, aprdpe fără escepțiune, o 
pricep) , acea limbă, care este limba protocolară a mul
tor) judecătorii dn părțile ardelene; care posede catedre 
pe la universități; pe care organele statului, spre a fi in 
generală mai pricepută, o admită in ordinațiunde refen- 
târe la admoniările pentru plătirea dârei, la protocdlele 
de asentare și in alte ordinațiuni referitdre la purtarea 
sarcineloră comune; acea limbă, in care și Maiestatea 
Sa domnitorul) a vorbită in cașuri seriose cu poporul) 
său: o asemenea limbă este in Ardelă la tolă casulă o 
limbă care se vorbesce și chiară in înțelesul) §-lui 70 
ală disposițiuniloiă cărților) funduare, documentele re- 
digiale in acâstă limbă judecătoria cărților) funduare 
este datăre a-le primi.

Din acâstă causă cu ondre rogi) pe înalta Tablă 
regâscă sâ binevoiască a anula sentința recurată de sub 
Nr. 3495—1886, și pe tribunalul) reg, din DeșO. ca pe 
judecătoria a cărților) funduare, sâ-lă îndrume a primi 
cererea de intabulară, înaintată cu datto 26 Maiu 
a. c. Nr. 3495. Totolată rogă pe onoratulă tribunal) 
reg. sâ absălve acestă recurși) de spese. (Spesele: 1) Pen
tru osteuâlă 4 II. 2) Decopiarea de 2 ori 2 fi. 20 cr 
3) Tiobru 3 fi. 15 cr.)

Farcușu Davidu și Marin JJaviM.

In urma acestui recursă Tabla regescă din Târguit) 
Mureșului a anulată, ce-i dreptă, sentința oficiului dela 
cărțile funduare ordonânlu i acestuia săvârșirea intabu- 
lărei din cestiune. der referentului dela cărțile funduare 
din Deșiu, Pap Fark is, despre care o vorba in casulă 
de față, ’i s’a lăsată și 'nai departe mână liberă in pri
gonirea limbei românesc!. Ni-se comunică o mulțime de 
cașuri, in cari acești) strajnică renegată a refusată in- 
tabularea cerută pe basa contraetelori) compuse în limba 
română, cau-ftndă prin aceste șicane însemnate pagube 
partidelor).

In limpulă mai nou ni-se comunică, că numitul) 
jude r. Pap Fark is, ca referințe ală cărților) funduare 
din Deșiu, a mai respinsă și intabuiarea cerută pe basa 
unui contractă scrisă In limba română ală bisericei gr 
cat. din ChiuescI pentru dreptulă de proprietate a unoră 
realități dăruite de ună bună credinciosă de acolo, din 
causă câ nu s’a alăturată contractulă romftnes -0 și in 
traducere ungurescâ. La apelațiunea d iui advocată din 
Deșiu dr. Teodoră M Inii, Tabla regescă Inse, ca și mat 
înainte, a anulată și In casulă de față sentința acâsta 

său. Cardinalul) Simor ceti uni) discurs) latină, la care 
Papa răspunse, intr’o lalinescă eseelentă, lorle cordiala. 
I ngurii, cari au păstra‘0 o vechi) predileețiune pentru 
limba latină, care mai nainle la castelele și proprietățile 
loră este limba mai lină de coinuniealiune, fură îndoită 
de amicali) atinși de răspunsulă Papei și le veniră în
dată guslulă să răspunde și ei eu ună ,,eljen‘' ungu
resc). Der ore se cuveneau aceste profane și lărmui- 
tore strigăte de bravo pentru acâstă sfântă ocasiune? 
Ungurii iși adunară un) moment) capetele la olaltă, ca 
să se consulte asupra acestui nou casă, dâr iute învinse 
curtenirea asupra etichelii, și Papa, care ascultase cu 
Ore care mirare consultativul) mormăită, (u deodată sur
prinsă cu ună tunet) de „eijenurl,*1 care-lă făcu sâ amu- 
țâscă. „EtjetiU și „Etjen Papa!“ râsuna in coridOrele 
cele sfinte. Bătrânul) capă al) bisericei catolice nu 
sciu la începută să-și esplice neobicinuitele, aprOpe săl
baticele sunete naturale, până ce se informă din fețele 
agitate ale peregrinilor^, că streina națiă nu pare a avâ 
ceva rău in gând). Ungurii nu erau pregătiți pentru 
acestă puternici) efect) a!) ovațiunei loră și la intârcere 
acasă istorisiră mulțămiți compatrioțiloră loră, că de ce 
estraordinară aprobare s’a bucurată la Vaticană scurta 
instrucțiuno in limba ungurescâ. — Nu credem) să le 
pară bine Ungurilor) de acest) fin) sarcasm) ală fOiei 
vieneze.

Efectele ghețușului din dilele acestea. — Cetimă 
in „Curierul) Balasan)» din Iași: După cât) ne amin
tim), pare că un) așa lungă și lucios) ghețuș) nu s’a 
mai întâmplată; multe persone s’au temută a eși din 
case, altele au eșită numai in trăsură. Câte capete sparte, 
piciOre scrintite, șolduri frânte, genunchi crâpați, nimeni 
nu le mai pâle sci! Apoi garale, ulciăre, sufertașe și di
ferite vase stricate prin căzătura celor) ce le ducea pe 
stradă! Unui Donjuan cărând), ’i-a sărită cilidrulă in de
părtare de 4—5 mefri, tocmai in apropiere d'o damâ( 
care de spaimă a căQutO și ea d’asupra cilindrului, fă- 
râmându-Iă, ăr monoclulă!kDonjuanului s’a făcută țbucățl. 
0 altă damă a căijulă pe spate astfel) încât) biata tur
nură ’și-a dată ultima respirațiune; nisce d-ș6re n’au 
fost) in siare să pot) traversa strada spre a se duce la 
pensionul) unde învață, încât) au fostă nevoite a se în- 
tOrce indărâtă. Sâmbătă dimineța, ună evreu îmbrăcată 
in haine de sărbătăre, care mergea la șcălă, fugindu-i 
d’o dată piciOrele, a cădută așa de tare că i-a sărită ta- 
Ia8ulă și cornulă ce avea cu elă, în depărtare de duoi 
stânjeni; unui bătrână pleșuvă (<helă), care mergea la bi
serică, ’i-a sburată peruca de pe capă, representândă in 
adevăr) ună tablou dramalico-comieă; o cochetă tom
natică, forte curată și bine pusă, rostogolindu-se intr’o 
figură caragh'6<ă, a provocată ilaritatea ia toți cari o 
văzuseră; ună advocată fugea repede spre palat) cu ună 
portofoliu la subțioră, plină de cărți și hârtii, insă fă
când) o tumbală artistică, autorii (cărț-le) au începută a 
juca cotrodanța pe ghiață, căci tOte eșiseră din portofolu. 
Și cum nu era să cadă bieții Omeni după ce trotuarele 
erau numai o sticlă !

.Albina," institutu de credită și de economii 
Filiala Brașovil.

Conspectul) operațiunilor) de cassă pe luna Decemvre 1887

SOIRI TELEGRAFICE.
(Serv, part, a >Gaz. Trans.«)

PESTA, 2 Ianuarie. — Cu ocasiunea gra
tulărilor) de anul) nou, (Jise ministrul) Tisza: 
Din parte’mi nu mă alătură la aceia, cari con
sideră pericululă de răsboiu ca iminentă și sper 
încă și atji, că vomă scăpa de acestă periculti ; 
de altă parte însă sunt convinsă, că Ungaria și 
opiniunea publică nu va provoca niciodată ună 
răsboiu, ddr că Ungaria cu t6te astea, decă va 
fi constrînsă a se răsboi, va sci să’șl facă datoria 
bftrbătesce.

Eu nu găsescă justificată a vorbi în tonulă 
pessimiștiloră, dăr deși speranțele mele suntă mai 
bune, totuși ar fi de altă parte o erore a lăți opti- 
mismulă, căci acesta adeseori paraliseză puterea de 
resistență, de care speră că nu vomă ave trebuință, 
der e posibilă că totuși vomă pute ave trebuință 
de ea.

DIVERSE.
Ungurii la Papa. — Cetim) in ,,Neue freie Presse“: 

O scenă caracteristică s'a petrecută la audiența festivă 
ce au avul'o peregrinii unguri, sub conducerea cardina 
lului Simoră, la Papa pentru a-lă felicita de jubileulă

Intrate :
Numărariu cu 30 Noemvre 1887 fi. 31305 cr. 99
Depuneri..................................................... „ 110621 „ 19
Cambii răscumpărate................................ ,, 133559 ,, 14
Con1 uri curente.........................................„ 22909 ., 03
împrumuturi pe producte........................„ 3939 ,, 06
împrumuturi pe efecte și alte împrumuturi „ 1582
Monetă ....................................................„ 13435 „ 96
Interese și provisiuni................................. 4737 ., 19
Comisiuni.................................................  5788 ,, 08
Diverse.....................................................  1116 ,, 19

II 328994 er. 83
Fșitc :

Depuneri.....................•.........................  11. 110297 cr. 63
Cambii escomptate................................... ,, 129995 ,, 63
Conturi curente........................................ 16326 ,, 37
împrumuturi pe producte......................... 3007 ,, 45
Împrumuturi pe efeeteși alte împrumuturi 28770 
Monetă.................................................... ,, 17015 „ 89
Interese și provisiuni...............................  320 ,, 13
Comisiuni................................... 5865 „ 98
DA'erse....................................................„ 1480 31
Spese și salate........................................  1205
Număra-iu cu 31 De -e.nvre 1887 . . , 14710 ,. 44

fi. 328994 cr. 83
K Boluga mp. .V. ]’. Felrescu mp. F. Gamulea mp. 

diiigentu adjunct). comptabilu.

Abcmere singuratice din „ Gazeta Transillva 
nieia ă 5 cr. se potă cumpăra in totungeria 
lui I. GROSS, și in librăria d-lui Nicolae 
1. Ciur cu.____________________________

Editor) și Redactor) responsabilă Dr. Aurel Mureșiauu,
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Gtii'snJă I* bura» As Vtta»
4in 29 Decemvre st. n. L->i7.

Rentă dc aurit 0°,,, . . . 96.45 Bonuri croaLo-sla-. oue . . 101.— 
Rentă de hârtiă 5°/, . . 80.— Despăgubire p. dijma <ic 
împrumutul^ căiloril ferate vini ung.......................... 98 75

ungare........................ 148.— hnprumutulu ru premiu
Amortisarea datoriei căi- ur>g....................................119 —

lord ferate de osia ung. Losurile pentru regularea
Tisei și Segedinului . 121.50

Renta de hărtiă austriacă 76.50 I 
Renta de arg. austr. . . 79.20
Renta de aură austr. . 107 90 
Losurile din 1860 . . . 137 75
Acțiunile bănce' diistco- 

uugare........................  858 —
Act. băncel de credită ung. 270.— 
Act. bilncet de credită austr.269.90

Bonuri cu cl. de sortare 1C0.50 ArKintulă —. — Galbinl 
Bonuri rurale Banat-Ti- | împărătesc'. 6 01

............................. l'R •’’** Napoleon-d'ort . . 10 04 
Bonuri cu cl. de sortare 101 — Mărci 100 îinp. germ. 12 37

Bonuri rurale transilvane 101 - Londra 10 Livre Jferlinge 125 90

liurNa «le Biu'iircNci.
Co'a oficialii dela 14 Decemvre st. v. 1887.

Cursulu pieței Brașovft

(1-ma emisiune) . 
Amortisarea datoriei 

loră ferate de ostă 
(2-a emisiune) . . 

Amortisarea datoriei 
loră ferate de ostă 
(3-a emisiune) . . 

Bonuri rurale nusare

. . 93 — 
căi- 
uug.

căi- 
ung.

. . 110 25 

. .100 —

Cump. vend.
denia romană <5%). 93>/2 91‘/a
Kenta rom. amorl. (50l0) 96— 97—

> convert. (6°/0) 91 — 92—
împr. oraș. Buc. (20 fr.)
Credit tone, rural (7°/0)

34— 36-
105— 106—

• ,, !> (5°/o) • 91’/, 92’/,
• > urban (7°/0) 103— 104—

, (6‘/0^ • 96— 97—
• (5°/o'> • 87‘/s 88>/a

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

< » » Națională —— —
Aură contra bilete de bancâ - • 14.1/, 15 —
Bancnote austriace contra aură. . 2.03 2.04

Jiu 30 Decemvre st. n. 1887.

Bancnote roniăneset . . . . Cuuip 8.43 Vânc . 8.45

Argint românesc . . . • • • * 8.40 4 8.43

lapoleon-d'orf .... 10.C3 • 10.06

11.27 > 11.30

Imperiali...................... 10.26 • 10.29

laibenl.......................... 5 90 * 5.92

Scrisurile fone. »Albina» fi’/« . » toi.— 1 102.- -

z> * n 5°/o • , 98.— - 99.—
Ruble RusescI .... • • 109.— • 110.—
Viscontulă • 6'/,--8’/« pe ană.

BS8B33I

FARMACIAI. PSERH0F
VIENA. SINGERSTRASSE Nr. 15

AIoIm Aoț.'tk priin-grădiiinrîi.

bații

dela

la. „goldenen ZReich.sa.pfeL
Pilule pentru curățirea sângelui mai înainte numite ,.Pilule uni- 

versale“ merită cu iotă dreptulă numirea d'n urmă, de 6re-ce în faptă nu 
esistă uprope nici o btilă, la care nu ar fi probată in mii de uasud efee- 
lulă loră miraculosă. In carurile cele mai cerbi-tise, la cari multe alte me
dicamente s'tnt infrtbu'nțată înzidaru, s’a dobândită <-u aceste pilule de ne
numărate ori și după lină scurtă timpi) deplină insănătoșare. 1 entioră cu 
15 pilule 21 cr.. 1 sulă cu 6 cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nefraneale <u 
rambursă 1 fl. 10 cr.

Trimițându-se prețul ti înainte costă cu espedarea francată 
1 sulu cu pilule 1 fl. 25 cr., 2 suitul 2 fl. 30 cr., 3 suluii 3 fl. 
35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr’, 10 suluri 
9 fl, 20 cr. (Mai puțină de mm sulă nu se pote trimite.)

Au incursă o mulțime de s :i<orl, prin cari consumatorii acestoru 
pilule muițăinescă pentru redobândirea sânătflții loră după cele mai diferite 
și grele btile. O i-'ine a făcută odată încercare, 
cainentu mai depaile.

recomandă acest0 medi-

multele scrisoriReproducem!! aci câteva dintre 
de mulțamitâ.

p6te sS-și vă dă 
jiivonală. * ' 
trebuința spre binele tuturoru celoru caii 
Ve rogii toi odată, ................. "
piluio și 2 bucăți năpună chînczescu. — Cu deosebită 
stimă, supusă

Leongang, 15 Maîu 188:1.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adeveraiâ tuinuue, ele nu suntu ca alte ușa de multe 
medicamente recomandate, ci ele ajută întru adevăru 
aprope la tote bo'ele. Din pilulele, ce am fostă co 
mandată Ia Paacl, am împărțită cele mai multe ia a- 
mlcl și cunoBCnțl tți au folosită la toți, chiar și persane 
dc o efate mai mare șî cu diferite băle și defecte au 
dobândită prin ele. deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voescă a urina cu 
întrebuințarea loru. Te rogă der a-mi mai trimite încă 
5 suluri. Din parte-mi și dela toți, cad amu avută 
deja norocirea prin pilulele D-v. a no redobândi sănă
tatea, primiți cea mai cordială niulțăinifă.

Martin Deutinger.

Hega Szt-GvBrgy, 1G Februariu 1832.
Onorate Domnule! Nu V5 jiolft imprima în des- 

lillft oonliula mea mulțâinită pentru pilulele D-v. de 
urii-ce pre lângă ajutorulu lui D-iJeu, coinorta mea 
u*re deja ani îndelungați a suferită dc iniserero, s'a 
vindecată prin pilulele D-v., și cu tute că și acum 
trebue din când in când se întrebuințeze din ele, to
tuși săuătaioa ei s'a îmbunătățită întru ațâlu, în câtu

Balsam contra (lege afinei d» I Pw- 
hcj'er, de muițl ard recunoscui0 <•:> 
ceia mai sigurii remediu contra su 
ferințelnră de deger<11ură <le lo'u 
felulo. precum și spra vindecarea 
ranelori» lnve< hite ete. 1 boreănelă 
40 cr., cu (limiteiea fran. ată 65 cr.

Balsam contra gnșiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umllfitmi- 
loră la gâtn. 1 flaconă 40 cr., eu 
trimiterea francată 65 cr.

Esscnța (le v.eță, (Picături de Praga) 
contra 
tuirei 
lelulil.
lenta.

Snciilfl - Spitzuegerich, medicamentă 
de <asâ in genere cunos-iitfi și es- 
celentă contra catarului, răgușelei 
și a tusei ete. 1 sticluță f 0 cr.. 2 
sticluțe eu trimiterea francată 1 fl. 
50 cr.

Alifia americana contra rln-iimatis- 
îniiliii, celii mai bună medicamentă 
la ttile suferințele rheuma i’e, jun
ghiuri, Isehias (bOlfl de tremură , 
junghiu la me<hi etc. 1 fi. 20 cr 

Lieliiorfi din liiirneni de Alpi dela 
W O. Bernhard. 1 buleliă 2 fi 
60 cr , ’/, buteliă 1 tl. 40 cr.

stomacului stricată, a inis 
rele și greufăt-loră (ie io ti 
ună remediu de casă e«cc

1 flaconă 20 cr.

I

de tote ocupnțiunile ei cil vioiciune 
Acestă n mea mu Iță mită Vă rogă a o în- 

• ' ’ • * - • • suferă, și
ea se-ml trimiteți din nou 2 suluri

Stimate Domnule! I’rcsupiinendu. că tote me
dicamentele D-tale vom fi așa de bune, ca renumi
tul u balsam fi contra dc g e ră t u ri 1 o r u , cfire 
in familia mea a făcută unu sfârșită grabnică la mai 
multe umflături de degeraturi, in’flin decisă pe lângă 
tâta neîncrederea mea în așa num ițele inijluce univer
sale de lecuire, a lua rcfugîiilu la pilulile curațlfure 
de sânge ale D-tale, ca prin ajutornlu acestor! iniei 
globulețe se bauibnrdezu la eniorrhoidde, de cari su
ferii do am îndelungați. Nu csitezu de locu a vfi măr
turisi ac»ins că suferința mea învechită după o între
buințare do 4 soptemanl a încetată cu tot ulii, și că 
recjînrintiu aceste pilule în cerculu cunoscințoloră mele 
cn celti mai luare «elfi. Nu am niinicu în contră și 
di*că vei face întrebuințare în publică de aceste ale 
mele șire, înse fără de subseinnarea {mea.

Viena, 20 Februariu 1881.
Cu înaltă stimu <’.

Esență pentru ochi de Romers-nansen,
1 buleliă 2 fl 50 cr, ’/a iiuleba
2 fl. 50 cr.

Praf'ă contra asudării piciorelorfi, 1 
eutiă 50 cr, eu trimiterea fran
cată 75 cr.

Pomadă de Tanocltinin de I. Pser- 
hofer, de ană șiră de ani recunos 
culă de medici ca cea mai bună 
d ntre Iote remediile pentru cres- 
cerea perului. Utiă botcană ele
gantă adjustală 2 fl.

Piaștrii universală de prof. Sfendrl, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la tolO felulă dc bube iele și la 
umflături învechite, ce se spatgu 
periodică la piciore, la degelă. la 
rănile și aprinderile de (ițe șt la 
multe alte suferințe de acești) soiă, 
s'a probată de multe oii. 1 bor- 
cană 50 ir, cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
TK Pitbich. Ună remediu de casă 
escfclentă contra tulurorO urmăii- 
loră digesițunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, <arcei la 
stomach, a^rhlă in gătă, suferințe 
haemoroidale, constipațiune etc. i 
padietu 1 fl.

Eranz.brantivein 1 butelia 60 cr.
Afară de preparatele a<î numim se mai află ttife specialitățile far

maceutice indigene și streine, anunțate prin tote fiarele austriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposită, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și <ătă se pti'e de eftină.

Trimiterile prin poștă se efectueză iute, decă se 
trimite prețtilti înainte, *du cu rambursa,

Trimițendn-se prețniu înainte, (mai bine prin man- 
datu poștalu) poHo poștalii cu mnltu mai eftinu, 
decâtu la trimiteri cii ranibiirsă. 5—12
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„ALBINA ii

Institut! de credit! și de economii
FILIALA BRAȘOVU.

Primesce depuneri spre fructiticare și plătesce pentru a 
amdsuratti timpului de abdicere, darea de venitu de 10°/0 și 

4 seu B'/s0/» interese: ♦
cumpără și vinde scrisuri fonciare de ale ..Albinei" W 

după cursulu <Jdei, pe care totodată le recomândă p. t. publicului 5 
ca cea mai sigură și avantagidsă hârtia pentru plasarea de ca- a 

pitale;
escompteză cambii cu celti puținii douti subscierl după ca- 

litatea loru cu interese de G’/a—8°/®; 9s
bilă

7°Io interese:
cincntu cu (>*/. % interese; 
mărfuri cari au o valore «ta
pe lângă interese (lela (>V«—

tote efectele cotate la bursa 
cursului lorii

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea 
suntil asigurate prin hipoteeă cu

acordă credite de conții
acordă împrumuturi pe 
și nu suntu supuse st.ricărei 
după suma îmnriimutului ;
acordă împrumuturi pe
Budapesta Viena și Bucureseî, până la 85c/o a 

pe lângă interese pe 69a0/0;
cumpCrâ și vinde după cursuiii dilei manete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de 

Ofi-Ce hârtii de valtire pe lângă cele mai ieftine condițiunl;
ÎHCliil'iazâ pe teritoriulti ce lu posede lângă gara Brașovti 

și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara însăși, atâtti 
locuri libere pentru depozitarea de marfă câtti și cabine 
in magazinele sale seu magazine întregi, și primesce și can
tități mai mici de mărfuri spre depositare în magazinele sale. 

Deslușiri detailate se pofti lua la
de încredere a acesteia.

Orele de
3—5 p. m.
Localulu

& 
*

& e e s e e e
e w

cassa filialei ți Ia băr

cassă suntti

„Filialei" 
Nr. 90.

în fiă-care <Ji dela 9 —12 a. in. și

este în 
etagiulu I.

Brașovă, piață

Nr. 257 — 1887. A VISU
P. T. acționari ai institutului de credită 

șana“ din Turda li se aduce la cunoscință, 
alti versament.ului alu IV-lea (10 fl. de acțiune) 
enivre a. c. st. n. deși prin acesta suntu rugați 
grabă acestti versamentu dimpreună cu percentele 
una acțiune 8 cr. până în 31 Decemvre.)

Turda, 29 Decemvre 1887 st. n.
Direcțiunea institutului de ciedit.u și economii
D. St. Șulnțiu, Silvestru Moldovanft,

direct. secretară.

Și 
că

a

de eeonoiniii „ A r i e- 
terminulfl de solvire 
aspirații în 24 N o- 

solvi câtu mai în
de întârițiare (dela

a

„A rie șa na. “
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Tiporafia ALEXI, Brașovti.

Arveresi hirdetmeny,
A „Weisz Adolf“ csodtfitnegenek hitelezo vâlasztmâny âltal ho- 

zott hatărozat alapjân a csodtomeghez tartoz6 kiinn levd ossze.ien 10,441 
forint 38 krajczârt tevo kovetelAsek nyilvânos ârverăs utjân 1888 6vi 
Ianuâl* 116 9 ik tiapjân dălelott 10 orakor csodtomeg gondnok Dr. 
Weiss Ignatz iigyvdd urnak a belvârosi LApiatzon 33 bâz szâm alatt 
levfi iigyvădi irodahelyisâg^ben elfognak adatni, mirol venni szând^ko- 
zok azon megjegyzcssel ertesit.etnek, liogy az arveresi feltdteleket a hiva- 
t. dos onikban a cso.ltomeg gondnok ds az alolirt kir. kfizjegyzii irodâ- 
jâban betevinthetik.

Brassfi, ezernyolczszâz nyolczvan ltdt dvi December 116 huszon- 
nyolizadik napjân.

A hitelezoi csOdvâlasztmâny es tiimeggondnok megbiziisâbâl.
Nemeș Păter,

k. kezjegyzti.


