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Cătră cetitorii ,,Gazetei Transilvaniei"!
In puține 4>le se’mplinescfi 50 de ani. de când „Gazeta Transilvaniei" luptă pentru lățirea culturei române, pentru libertatea și drep

turile poporului românii.
l’e timpulu celei mai cumplite prigoniri a neamului românescu, „Gazeta Transilvaniei" a arborată în mijloculă valoroșiloru comercianțl 

români de odinidră. din Brașovu drapelulîi redeșteptării naționale.
Cincizeci de ani de muncă, de grele și ue necurmate lupte pentru înălțarea și prosperarea românismului se împlinescfl.
Generațiunea vechia și generațiunea cea nouă și-au datu mâna, au pusă iimării la umăru, pentru realisarea marei opere a redeșteptării 

și a liberării poporului românii asuprită.
Lucrat’au toți cu însuflețire bărbătdseă. și cu statornicia sub drapelulu sfântă arborată de „Gazeta Transilvaniei" și urmându devisei 

nemuritorului bardu națională: „Cniți-v6 în cugetă, uniți-vă ’n simțiri/u
Și munca loru a fostă încoronată de succesă.
Unde eramă acum cincizeci de ani și unde suntemă astăcji! 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 susțind, că la acdstă lucrare mărdță națională n’a avută pdte cea mai însemnată
parte 4'3i’ilu nostru, care a mersă totdduna înainte cu lumina pe cărările intunecdse ce trebuia să le străbatemă ?

Credincioși devisei ce și-au ales’o fii nobili și devotați ai națiunei în lupta pentru eliberarea și redeșteptarea națiunei române, amă fă
cută totă ce în putință ne-a stată, pentru ca 4>!u’ulu nostru să pdtă corespunde câtă mai multă grelei sale cliiămări.

Nu ne-amft dată îndărfetă dinaintea nici unei greutăți, gata amu fostă a aduce ori-ce jertfă, și ddcă în timpuri mai multă ori mai puțină
favorabile, prin caii amă trecută, nu amu putută se facemă mai mulă pentru fdia ndstră decâtă amu făcută, causa a fostă firma ndstră hotărîre 
de a păstra în tdte împrejurările independența ndstră.

Astfelă, trebuindu s6 cucerimă tăremulă pasă cu pasă, amă înaintată încetă, ddr sigură, și abia astăcji, după cinci-deci de ani de muncă, 
ne vedemu în posițiune de a realisa, cu încordarea tuturoră puteriloru ndstre, cea mai fierbinte dorință a neuitatului și de fericită memoriă editoră 
alu diarulni nostru Iacobă Mureșianu, ca se avemu și propria nostru tipografia.

Incependii cu dma de 1 Ianuariu 1888 „Gazeta Transilvaniei" se va tipări în propria ndstră tipografia.
In 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 Transilvaniei" va apărd și dela 1 Ianu

ariu 1888 încolo totă în condițiunile de până acum ale abonamentului și anume;
Pentru Austro-Ungarin: pe trei luni 3 fi., pe șese luni 6 fi., pe unii ană 12 fi.
Pentru România și străinătate: pe trei luni 10 franci, pe șese luni 20 franci, pe una anu 40 franci.
Aducendu acesta la cunoscința eetitoriioru noștri, îi asigurămă, că nu ne vomă abate din calea ce-o străbatemă acum de jumătate 

de seculă, ci că vomă lupta și în viitorii cu îndoită putere și cu același devotamentiî pentru apărarea, ridicarea și întărirea românismului.
Și ca s6 putemu contribui cu efect.u la realisarea aspirați u niloră nostre îndreptățite naționale în acesta monarhia, vomă stărui înainte de 

tdte să ținemă susă și să păstrămu nepătată steagulă solidarității nostre naționale, ală unirei și ală bunei înțelegeri între toți factorii poporului nostru.
Suntemă tari în convingerea, ea toți cei ce cugetă sinceră și curată asupra chiămării Românului în aceste critice timpuri voră pune cu 

nai umăru la umără și astfelă vomă merge cu toții înainte, der numai înainte, cu unanima strigare:
Dumnedcu și dreptidă nostru! HdloCțilUlGCL.

---- .----------------------------

Brașovu, 30 Decemvre 1887.
încă un an îlă îmormentăm în cartea trecu

tului poporului română, ană de puține și mici 
bucurii, d£r de nenumărate și mari suferințe!

Bucuriă a avută bietulă Română, care a 
putută scăpa teaferă de șicanele și neajnnsurile 
din partea organeloră stăpânire!; bucuriă a a- 
vutu Românulă, care și-a strecurată viața sa și 
a familiei sale printre miseria la care l’a espusă 
vitregia timpului și a stăpânirei; bucuriă a a- 
vutu Românulă, care și-a putută scăpa vitele și 
nioșidra, ce i-au mai rămasă, de sunetulu tobei 
esecutoriloră, căci grele, neasemănată de grele 
suntă birurile și sarcinile ce sugrumă gruma- 
zulă bietului poponî.

Der suferințele lui, cine ar fi în stare să le 
enumere și să le descrie cu deamăruntulă ? 1

Fostu-i-a persecutată limba și naționalitatea 
de dregătorii și dregătoriile stăpânirei, fostu-i-a 
năpăstuită școla și biserica de organele și porun
cile guvernului, fost’a împilată de uneltele duș
mane ce nu-lă potă înstreina de neamule lui, 
fost’a amărîtă pănă la lacrimi de esecutorii ne
miloși ai stăpânirei, fost’a batjocuritu și insultată 
de cărturarii și gazetarii dușmani neamului ro- 
mânescă!

Le a suferită tdte, der a rămasă neclătită în 
elfi puternica credință într’o sdrte și ună viitoră 
mai bună.

Dumnecjeulu părințiloră noștri și geniulă 
bună ală neamului românescu, cari l’au stre
curată cu gloriă prin tdte vicissitudinile, îi voră 
aduce și ani de bucuriă și de fericire.

Acum când ne aflămă la pragulă noului 
ană, inima ne cresce, sufletulu ni se înveselesce, 
credința în isbânda causei ndstre ni-se măresce, 
căci încă cu ună ană se împuțindză timpulă nă- 
cazuriloru, dureriloră și suferințeloră.

Cu atâtă mai multă ni se întăresce cre
dința în isbenda dreptei și sfintei ndstre cause, 

cu câtă organulă nostru cu încheierea anului a- 
cestuia implinesce o jumătate de veacă, de când 
răspândesce lumină, luptă pentru drepturile po
litice naționale, veghiază și apără limba și na
ționalitatea, propagă și stăruesce pentru buna în
țelegere și activitatea solidară între frații de un 
sânge, și încă cu succesă luptă.

Și bună e Dumnezeu, munca cinstită și 
stăruințele drepte și neșovăitdre voră trebui în 
cele din urmă să ne ducă la limanulă dorită, 
numai noi să fimă totdduna cu sufletulu tare și 
cu inima mare.

Pătrunși de aedstă sfântă credință într’uniî 
viitoră mai bună alu națiunei nostre asuprite, 
doriniă tuturoru frațiloră și soțiloră noștri de 
luptă și de principii:

Ană nou mai bunu !

Sgomote despre o contra alianță.
Se sernnaleză din Constaniinopolă cătră «Daily 

News“ sgomotulă, că Rusiaj ar încerca să formeze cu 
România, cu Turcia, cu Muntenegrulă și cu Grecia o 
alianță pe următărele base: Rusia ar renunța la indem
nitatea de răsboiu, ce i-o daloresce Turcia, in schimbulă 
cedărei Erzerumului cu l.inutulă său. Grecia ar obțină o 
rectificare a fruntariei. 0 parte din Erțegovina s’ar da 
Mnntenegrului ți României s’ar da o parle a Transil
vaniei.

Bosnia s’ar da indărătă Turciei. Bulgaria ar fi pusă 
din nou sub suzeranitatea Porții, păstrându’și numai au
tonomia administrativă.

Corespondentul!! lui »Daily News' nu garanteză 
esactitatea acestei informațiunl, dăr observă că cercurile 
oficiale otomane se vorbesce de aceste propuneri ea cum 
in realitate ară fi fostă făcute.

„Pester Lloyd« luându notă de aceste sgomote, 
dice că acesta e planulă vr’unui panslavism, care nu 
pote amăgi pe nisce politici atâtă de esperțl și rutinațl 
ca Turcii, Grecii și Românii.

SOIRILE PILEI.
Pentru serviciile aduse maghiarismului ministrulO 

ungurescă de culte a mai «răsplătită" pe preoții gr. or. 
Dumitru Hie din Vurperu, Neculae Romanii din Bîr- 
ghișii. Grigore Terhetea din Gridil, losifă Fodoreanu din 
Ocolice/u. losifă Bucșia d n Hăghigu, Neculae Cismasu 
din Păsăudu, cu cale 50 fl. — Etă încă 6 popi cari 
Intră în noulă ană cu suflelulă încărcată de păcate pentru 
faptele loră neromânescl. Nu voră fi uitați.

—x—
Din causa frigului a trebuită să se ’nchiijă șcdlele 

poporale în mai multe părți ale Ardealului.
—x—

Tabla r. din Pesta șl-a încheiată biianțulă anului 
n. trecută cu o restanță de 31,643 acte neresolvate, cu 
8248 mai multă ca in anulă trecută — Grabnică jus
tiția !

Scomrându-se cassa la posta din ISibiiu, s’a des
coperită lipsa a 1500 fl. Ună funcționară a fostă ares
tată, mărturisind^ că a jucată banii la loteria mică.

Literatură. — A eșită de sub țipară; Raportă, pre- 
sentată Consiliului generală ală insirucțiunei publice in 
numele comisiunei alese de consiliu, însoțită cu modifi
cările și adausele la planulă de învtțămentil alu scilei 
normale de institutori, propusă de ministeriulă instrucți- 
unei publice (ală României). BueurescI, 1887. Acesta ra
portă fu presinia'Q Consiliului generală ală instrucțiunei 
publice din România în ședința dela 3 Septemvre 1887 
și se referă asupra organisării scălei normale de institu
tori. cupr.nijândo ca adnexă: Programa examenului de 
admitere a aspiranților^ la scdla normală de institutori, 
și: Programa de studii a scOlei normale de institutori.

Palatulu Ateneului, (broșură) BueurescI 1887. Cu
prinde; 1) Dare de semă despre gestiunea legatului 
Scarlată Rosetti și alloră donațiunl. 2) Dare de sdmă des
pre ope’;ațiunile lotăriei Ateneului. 3) Dare de seină des
pre eheltuelile lăcute cu clădirea palatului.
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ÎNV1TARE.

In anii 1860—1863 unu numără însem
nată de bărbați zeloși și iubitori de progresulu 
pressei române, din tdte părțile locuite de Ro
mani, au făcută diverse contribuiri pentru ajuto
rarea esistenței și înlesnirea aparițiunei „Gazetei 
Transilvanieiacomodată cerințeloră timpului 
de atunci.

Fierbintea dorință a Tatălui meu întru fe
ricită memoriă Editoră Iacobă Mureșianu, căruia 
i s’au încrezută sumele adunate, a fostă de a or- 
ganisa ca ună fondă acele contribuiri ce s’au pu 
blicată încă în numiții ani sub diferite titluri ca 
„fondă de subsidii11 pentru „Gazetă11.

Avându de cugetă răposatulă meu tată ca 
la sferșitulu anului 1887 să se retragă dela f6iă 
cu totulă, se liotărîse a realisa intențiunea sa în 
țbmna anului acestuia. De6rece însă Provedința 
nu i-a mai dăruită mi-a lăsată mie cu limbă
de mdrte să dau eu sămâ pănă la ună cruceră 
generoșiloru contribuitori despre sumele ce i le-au 
încredințată și despre administrarea loră.

împiedecată fiindă prin tristulă casă de mdrte 
și multele și grelele mele ocupațiuni de a face 
acăsta pănă acum, viu adi în calitate de editoru 
și Redactoră alu „Gazetei Transilvaniei11 a ’mi 
împlini sfânta datoria, învitândă pe toți domnii 
cari au contribuit A la acele subsidii în anii 1860— 
1863 și se mai află încă în viață, ca să bine- 
voiască seu în persdnă seu prin mandatari a se 
înfățișa la o întrunire în diua de 30 Ianuarie 
(11 Februarie n.) 1888 în Alba-Iulia, ca orașă 
situată mai în centru, pentru a lua la cunoscință 
darea mea de semă asupra contribuiriloră din 
cestiune și pentru ca să chibzuimă și să hotă- 
rîmă împreună cele de lipsă în privința între
buințării loră în viitoru. Localulă și ora întru- 
nirei le voiu face cunoscute în foia cu două săp
tămâni înainte.

Brașovă, 27 Decemvre st. v. 1887.
Dr. Aurel Mureșianu, 

Editoră și Redactoră.

Din comitatulu Făgărașului, Decemvre 1887.
in ședința adunării generale extraordinare a comi

tatului Făgârașă, ținută în 28 Decemvre n. s’au pertrac- 
tală și decisă mai multe afaceri de o importanță fârte 
mare'și instructivă pentru Români in genere și in spe
cială pentru comitatulQ Făgărașă.

Din aceste afaceri tiu fostă 2 de mai mare însem
nătate și anume:

1. OfertulO foresteriei de stată subșternută prin 
comissiunea administrativă comitatensă în 22 Noemvre 
1886 prin care foresteria de stată se îmbie de a lua Iote 
pădurile’din teritoriul^ comitatului Făgărașu în manipu- 
lațiunea sa pe timpă de 24 ani pentru unu salată anu
ală de [600 fl. solvindtt-se din partea comuneioră pro
prietare.

2. Construirea unei căi ferate in Valea Oltului, pen
tru care s’a cerută ajutoră in bani și din partea comi
tatului.

Cu mare fineță și multă dibăviă au fostă puse la 
ordinea dilei acestea 2 cesliunî, cea dmtâiu mai bine 
de ună ană neîntreruptă, eră a călei ferate numai in 
ședința din urmă.

Cumcă acestea cestiunî s’au finită in scopulă drep
tății și nu după cum cerea politica clandestină a dom-

niloră cari ocupă siluațiunea de adi, este de a se mul- 
țămi numai «ințelepeiunei înalte» a organului guverna
mentală «Kolozsvar", care ingrijindu-se și despre îmbu
nătățirea stărei rnisere a pre iubițiloră compatriot.! „Va- 
lachi", a aflată de bine a publica de timpuriu o pro
gramă referitbre la acestea 2 cestiunî. Programa orga
nului guvernamentală «Kolozsvar» din nr. 9. 5 Ianuarie 
1887 este următorea :

, Deeă voimă se apărămă Ungaria și Ardealulă de 
o năvălire a dușmanului ea să nu devină teatrală unui 
resbelă nimicitoră, trebue să edificămă liniile ferate că- 
tră păsurile Tolgyes, Ghimes și Turnulă roșu fără amâ
nare, pentru ca sub acest! muri natural! și ai porțiloră 
loră de năvălire, să se potă aduna cu iuțâlă o parte 
combatantă de ajunsă. Deeă voimă ca maghiarimea ar
deleană, in casă de resbelă, să nu cadă pradă unui ini
mică duplu rtăvălindă din munți pe lângă miliția regu
lată și ârdele, cari prin focă ne voră nimici orașele 
nostre înflorite după esemplulă dela Ai udă, — trebue să 
facemiî drumuri prin munți și să diregemă potecii* ce 
nu se potă străbate, in cari iși au cuibă și’și află adă- 
postă sigură ordele rebele pentru ocasiun! binevenite. 
Dâeă voimă să deslegămă cestiunea naționalitățiloră în 
Ardeală, trebue să legămă prin drumuri ferate forlăreța 
nelnvingibilă a maghiarimei transilvane, Săcuimea, cu 
țera maghiară de josă. Prin acestă legătură să se mij- 
locescă ca brava Săcuime, să nu mai fiă espusă perirei 
prin emigrarea în România și Moldavia, și Săcuii, cari 
nu se mai potă nutri in Săcuime să se inpartă în păr
țile ardelene pentru întărirea națiunei maghiare.»

Acăsta este însă numai o parte bună a misiunei 
naționale cu drumurile ferate. Linia drumuriloră ferate 
are stațiune'e sale, care ducă dela Ciucia prin multe co
mune de sub munte pănă la cele din văi, va deslega ces
tiunea naționalitățiloră cu mână multă mai sigură, decâtă 
prin arcanulă, care se intrebuințeză de politica înaltă. 
Ca dovadă viă pentru acestă afirmare se potă înșira multe 
comune valache prin care suntă așezate stațiunile de 
drumă ferată. Poporulă valachă, dedată cu servițiulă 
liniștită de păstoră, se trage în munți dinaintea tunelului 
sgomolosu ală locomotiveloră și acestă poporă valachă, 
care nu iubesce iucrulă, face locă la alț! venetici mai 
sîrguitorl și mai circumspecț! pentru lumea acăsta neli
niștită prin larma vagoneloră. Prin legarea Câmpiei, a 
ținutului Năsăudeană și a Făgărașului cu o rețea de 
drumă ferată, acestă parte a Ardealului, care zace la 
spatele lumii, dotată dela natură cu multe bogății, insă 
totă săracă, in decursulă unui deceniu s’ar reforma de
plină in tavoiulă statului maghiară.“

Guvernamentaiii dela „Kolozsvăr" sciu proverbiu ă 
vechiă: «Românulă ține minte.» Acestă „bunăvoință» a 
lui „Kolozsvar" față cu prea iubiții compatrioțl >Valachi« 
o voră ține minte aceștia.

Este „mâgulitoră și mângăitoră» pentru toți Româ
nii din țările coronei sf. Ștefan, de a auțji de acestea 
«laude» din scola înaltă a guvernamentaiiloră din Clușiu 
in ună limpă așa de posomorită. Căci loră nu le e a 
lâta de apărarea Ardealului contra vre-unui dușmană ce 
le umblă prin creerî, ci le e de maghiarizarea Ardealu
lui, in contuiă acelora cari ’și-au vărsată multă sânge 
pentru apărarea tronului și a patriei in limpă de peri- 
culă în contuiă Româniloră, cari din moși și strămoși, 
ca grănicerii au stată in fața altora locomotive — nu 
umplute cu cărbuni, ca acelea ale guvernamentaiiloră de
la „Kolozsvar" — ci locomotive umplute cu plurnbă și 
(eră, și martoră este jistoria că nu au dosita dinaintea 
loră. x.

Ginii s’ar pută ajuta la mai sigura înaintare cultils^. 
materială in sriință și avere a poporului nostru preste tom?
I. Relele de car! sufere poporulă nostru și combaterea acelora
II. Indicarea (arătarea) mijioceloră dncătore la scopu.

Diserlațiune ce avea sfi fiă cetită cu ocasiunea adunărei ge
nerale a despărțim. II alu Asociațiunei transilvane pentru litera
tura și cultura poporului românu. ținută în >10 Octomvre (11 Nov.) 
a. c. în Făgărașu.

Motlo.'...... Uniți-v6 In cugetă, unițl-vi
în simțiri!.... a disă laurea- 
tulu poeții Andr. Mureșianu 

(Fine.)
Oii și ce măiestriă însă iți aduce venite — numai 

»ă o scii. In Brașovă este o anume societate «Asociat, 
pentru sprijinirea i.ivfițăceiloră dela meserii și a sodali- 
loră români'; ea primesce și se îngrijesce de copiii ro
mâni dela măiestrii; acolo se primescă copii de ori și 
unde și ori și când, — cine voiesce iși pote duce co- 
pilulă acolo.

Ar fi de dorită ca asemenea , Asociaț'unl» să se 
înființeze și in Făgărașă și în alte locuri, și se se pună 
In legătură cu cea din Brașovă, pănă voră dispune și a- 
celea de mijloce bănesc! de ajunsă.

Apoi cine nu vede, că clasa de mijlocă, a me- 
seriașiioră, ne lipsesce mai cu desăvârșire?! Și apoi care 
cărturară n’o scie, că clasa meseriașiloră este cea mai 
tare și independentă clasă de omeni?

Deci pentru formarea acestei clase să lucrămă cu 
toții, cu mică cu mare, căci lipsa acesteia este tare sim
țită la poporulă română. Căci:

Astăzi domnia și plugulă 
Nu-să bune ca mesteșugulă, 
Măiestrulu lucră ’n căldură 
Și-are parele destule, 
£r plugaru 'n frigă și’n ploi 
Și e plină totă de nevoi. 
De voiți bine să fiă, 
Invățați vr’o măiestriă! — 
Căci de scii o măiestriă. 
Ai cea mai mare domniă! 
— Cum e at}I și dăscălia? 
Ea’i chiar go'ă sărăcia: 
Lucru greu, plată nimieă. 
In totă ceasulă ești calică. 
Apoi decâtă ună domnă mică, 
Mai bin’ măiestru voinică, 
Care lucră când voiesce 
Si trăiesce boieresce. — 
— Frați Români de omeniă, 
De voiți bine să fiă, 
DațI copii la măiestriă 1!

8. Ună bună mijlocă de a se scăpa omulă de 
multeorl dela „sapă de iemnă" este și asigurarea contra 
focului. Nu arareori omulă se scumpesce pent'-u 2—3 
Hor., der intemplându-se să ardă, rămâne fără casă, fără 
mesă, ba de multe ori nu-i rămâne nici chiar o bucă- 
tură de pâne, cum s’a întâmplată acesta în Voila, Ga
lați și alte locuri. Câtu’i prinde însă de bine aceluia, 
carele in atare casă e asigurată pre 100—200 fl. ori 
chiar și mai multă, îndată iși face o casă și cele de 
lipsă, ca să nu umble in ușile omeniloră.

Deci nu potă din destulă să îndemnă pe omeni 
ca să se asigure contra focului, căci „nime nu scie as- 
tătjl, ce va aduce diua de mâne,» și ce ’i se p6te în
tâmplă.

0 bancă onestă de as gurare este „Transilvania" 
din Sibiiu, carea totdeuna a plătită regulată omeniloră 
nenoiociți prin focă și asigurați la ea.

Nu trebue să se ia nimeni după promisiunile la 
toți jidovii din lume cari ne îmbie cu «asigurare" și 
cari ’țî promită cerulă și pămânfulă — pănă te apucă, 
der întrebarea e, că ți-le potă da? Sciu ei dmenii 
noștri că „laudă mare, traista golă" și trebue să se fe- 
res' ă de atarl înșelători.

9. Ca âmenii să scape de multe rele, e bine ca 
in fiâ-care comună să se facă astfelă de „însoțiri" său 
«reuniuni,» membrii cărora să se lege a se opri dela 
unele și altele lucruri rele și păgub’târe.

Astfelă de reuniuni să fiă: se lâgă a nu mai intra 
in cârciumă, „gura iadului," a nu mai bea rachiu, a nu 
mai fuma tăbacă, carele încă nu-’i de nici ună folosă, 
căci cine are „pane și mămăligă," deeă va muri că nu

FOILETON U.

In ajun ui u Anului nou.
Anulă nou e la pragă.
T6tă suflarea omenescă așteptă cu brațele deschise 

sosirea acestui 6spe iubito.
ElO se infâțișeză in fantasia poporului nostru ade- 

se-ori personificată.- este ună ângeră. care ne aduce da
ruri și manifestațiunî de iubire și fidelitate, este ună pro
feți), care predice tineriloră sortea viitorului.

T6te inimile tinere așteptă cu ună feliu de curio- 
sitate piosă sosirea acestui profetă închipuită, a căruia- 
cale o pregălescu cu rugă nuni și ajunuri.

Amăsuratu fantasiei sale înalte, poporulă nostru 
mai vârtosă sărbătoresce prin o mulțime de obiceiuri. 
Anulă nou, care, ca profetă, arată tineriloră urs'ta vii
torului. Din aceste obiceiuri, practicate in presăra. res
pective in năptea de Anulă nou, vomă aminti urmă- 
torele :

Vergelatulil este cunoscuta în tote părțile Ardâlulni 
locuite de Români ca ună actă solemni) și misteriosă. 
De aceea pregătirea pentru vergelată în anumite cașuri 
se face cu anumite formalități.

Feciori și fete se adună la ună locă. Fiă-care (J'ce 
in sine câte ună „Tatălă nostru", câte-o „Născălăre", 

mai facă și câteva cruci, așa cam in ascunsă, apoi in- 
cepă a vergela. Vergelafulă consiste din mai multe părți:

Se iau mai întâi 10 seu mai multe ole, se pună 
pe masă intorse cu gura in josă, aseuntjendă sub fiăcare 
olă câte-ună obiectă: sub una se pune d. e. pâne, sub 
alta sare, apoi bani, cărbune, peptene etc. Tote acestea 
se facă fără a vede persona ce vre să vergeleze. Ea 
vine apoi și ridică una din ole, deeă sub 6lă află pâne, 
bărbatulă (respective femeia, deeă vergelatorulă este băr- 
bată) va fi bogată, sare — va fi dragostea dulce, pep
tene — va fi bărbatulă colțată etc.

Se pună pentru fiă-care persână câte 2 frunte din 
planta așa numită Sasehiu, ori in lipsa acesteia 2 fire de 
pâră de porcă, se așa<|ă in vatra ferbinte a focului; dâcă 
uscându-se vârfurile loră se’ncovoiă unulă spre altulă — 
cununia e sigură, incovoiătura in partea opusă a unuia 
din fire indică necredința amantului său amantei pe care 
o representă firulu.

Să ia ună pahară cu apă „neîncepută," se sparge 
ună ou și se tornă în elă. Deeă până dimineța oulă se 
umflă și cresce afară din pahară (cu vârfă), sigură că’n 
anulă viitoră fata se va mărita, la dincontră, dâ--ă oulă 
se așadă pe fundă, speranța e perdntă. Dâcă pe mie- 
tjulă oului se presentă figura unui copilă, acăsta indica 
rușinea fetei (o va rușina pățita), sicriulă indică mârte, 
etc. etc.

La meijulă nopței fetele separate de feciori plecă 
cu ochii inchișl, fără a’șl infdrce fața înderătă, se ducă 
într’o grădină care are gardă cu pari. Numără, firesce 
cu ochii închiși, oplă pari și ală nouălea representă pe 
mirele; iși deslegă atunci ochii și deeă parulă este înalt, 
dreptă, subțire și nedespoiată de scorță, fata îșl face 
cruce și strigă cu bucuriă: «Ursita mea va fi: înaltă, a- 
vută, subțirelă, ca cum ar fi trasă printr’ună inelă!» 
Dâ'-ă parulă e strimbă și nodorosă, bărbatulă va fi gâr
bovă, dâcă parulă e cu scârță, bărbatulă va fi bogată, 
fără scorță — săracă, micimea parului indică micimea 
bărbatului. Se înțelege că in cașurile din urmă fata nu 
vestesce celorlalte ursita sa, ci se întorce supărată în- 
dărătă. Parulă fiă-care și-lă lâgă cu ceva pentru ca 
să’lă cunoscă în i^iua următâre. Se întorcă cu toții în 
casă. Rîdă, glumescă.

Se începe după acâsta vărsarea plumbului: Una 
din fetele mai harnice și mai cu curagiu plecă din casă 
în momentulă când cocoșulă vestesce metjulă nopții. Ea 
merge, cu ună vasă la rîu ori la fântână ca să aducă 
apă. In cale nu-i este permisă să se uite îndărătă. Apa 
o ia cu fața intorsă spre răsărită, vasulă trebue să fitt 
cu gura largă pentru-ca deodată să pâtă ridica apa cu 
elă. Nici ună picură să nu se pârdă din apă. Apa 
aeesta se numesce apă ne’ncepută și are sigură efectă, 
dâcă fata respectivă s’a rugată lui Dumnezeu in timpițlă
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neză tăbăcii,« lăsă-lă să tnoră, fiă in numele Dom
nii ii......

10. Unu alto mijlocii puternică, carele are să 
ape pre locuitorii unei comune de multe rele, precum 

ț1 dfc ghiarăle lipitorilor!) perciunate, apoi și de alte li
pitori fără de suflet fi. est e „înființarea de magazine (grâ- 
nărey de bucate în fiă-care comună. Acâsta are să se 
internele a.șa, că adecă in anii când simtă bucate mai 
multe,1 tiă-ca’e locuitorii din comună — carele voiesce 
se înțelege, și veijăndă că-i bine, voră voi toți — dă la 
magazinulă de bucale 1—2 seu chiar mai multe mă
suri, Carele adecă câtă pole — acelea apoi se înpartă in 
comună cu ceva crescere, dobândă, totă de bucate, as- 
lăiji cresce ceva, mâne âr așa, și în 5—10 ani ajunge 
tnagazinulo la o sumă însemnată de bu ale.

Calculați și vedeți! — Ba în cașuri de focii, inun
dări (potopO) etc. scapă comuna de mari rele, ajutân- 
du-se locuitorii ei div magazinulo de bucate. Afară de 
aceea, acesta-i o avere națională, carea nu incurge în 
punga unui perciunată din Galiția, erele după ce se 
Jucesee’ (înavuțesce) de pe spinarea și din sudârea bie
tului poporă, iii) batjocuresce și desconsideră. își bate 
joeă de datinele, portulO și legea lui slrămoșăscâ.

Acesta să le fiă tare la inimă tuturori) cari voiescă 
binele nemului nostru.

Se mai potă afla și alte multe mijioce de a a- 
juta poporulă, facă-se ori și ce, ce se va crede a fi bme 
și potrivită scopului, — numai să se Iacă ceva.

Er din partea despărțăminteloru «Asociațiunei trans. 
pentru liter. și cult, popor. rom.", încă se recere ca să 
desvolte mai multă activitate ca păn’ acum. A să aduna 
numai ună neînsemnată numără de omeni la olallă, a se 
încassa o și mai neînsemnată sumă de bani și în fine a 
se încheia ună procesă verbală, și afară de vorbirea di- 
rectorelui alta să nu se mai facă, asta nu-l destulă, as 
ta-i prea puțină.

Nu este de ajunsă potrivită și modulă de a se con- 
chiema „adunările despărțăminteloră' numai prin ună 
simplu „anunță" în fiarele nostre politice, sciindu-se că 
acelea lipsest ă în cele mai multe comune.

Așaderă mulți indivizi ba chiar comune întregi nu 
sciu nimica despre ținerea adunări'oră despărț. și prin 
acesta unii își scuseză neinteresulă loră, er alții nepar- 
ticiparea, deci ar fi de dorită, ca ținerea >adunăriloră 
generale ale despărț. Asociațiunei transilv. pentru] liter. 
și cult. pop. rom “, să se facă cunoscută prin invitări 
speciale, cari adresându se preotiloră din fiă-care comună 
cu două-trei Dumineci mai înainte, fiă-care preotă se o 
publice ace ta apoi de 2—3 ori înaintea bisericei, să es- 
plice scopulă adunăriloru. spunendu poporului că se Iu 
eră pentru binele lui și ală următorilor!) săi, să i invite a 
lua parte în numără câtă să pote mai mare: bărbați și 
femei, și cui ii dă mâna să dea chiar și numai câte 5 — 
10—20 cr. ort câtă pote, că apoi numele acelora se va 
scrie in Iote -gazetele' și va fi sciută totdeuna; er cine 
nu pote plăti nici atâta, să mărgă numai să asculte, că 
multe lucruri bune și folositore va învăța.

Eăcăndu-se acesta, de sigură, că „adunările des
părțăm." voră fi mai bine cercetate — batară de locui
torii comuneloră mai apropiate — decă spre scopulă 
acesta se va alege și o di potrivită de sărbătOre seu Du 
mineca.

In adnnări apoi să se prelegă (cetescă't una două 
său. și mai multe disertațiunl — decă va permite tim 
pulă — cari voră tracta cestiuni economice și alte u- 
cruri, din cari apoi poporulă va trage învățătură și fo- 
losă pentru vieță.

Disertațiunile, cari voră fi de învățătură pentru po 
poră. să se tipârăscă epoi in broșuri separate și să se 
impărțăscă între poporă. Acesta — după modesta’mi pă- 
rere — se facă așa, ca totdeuna disertațiunile pre- 
lese în anulă acesta să fiă gata tipărite pre adunarea 
din anulă următori), când apoi să se împartă tuturoru 
celoră presențl, și atunci de sigură că vomă atrage po
porulă la adunările generale ale despărțăm. Assoc. tran
silvane etc.

Ca însă să se p6tă lucra disertațiunl bune și folo- 
sităre scopului „Asociaț. transilv." etc., să se publice 
anume concurse cu mici premie, îndată după adunarea 
generală, ca pre adunarea viitbre să fiă gata, să se dăe 
unei comisiuni spre censurare, cele mai bune apoi să se

cuvenită și a ajunată întregă cjiua ajunului de Anulă nou. 
și în fine, decă ea la în'orcere spre casă nu și-a întorsă 
privirea indăretă. Fiă-care personă varsă câte trei lin
gurițe de plumbă topită in apa acesta; figurile ce și-le face 
plumbulă in apă indică viitorulă junelui. Dăcă plumbulO 
arată figura unei biserici, cununia e apropiată; sicriulă 
vestesce morte, copilulă — rușine... ele. Se află de 
obiceiu câte o femeă mai bătrână care interpreteză tine- 
riloră insemnătatea figuriloră.

Prin acesta se incheiă misteriele nopții Anului nou.
Noptea acesta lasă cele mai puternice impresiuni 

asupra tinerimei superstițidse. Fiă-care așteptă cu dură și 
curiositate ascunsă sosirea dilei de Anulă, nou pentru-ca 
să conchidă din presemnele ce i se arată, decă bucuria 
ori întristare i se preveslesce.

AprOpe de revărsatulă <jilei sgomotulă din sală în
cetă cu desăvârșire, colindătorii se împrăștia la casele 
loră, cânii incâtă a mai lătra, și o linisce completă cu
prinde ulițele și casele satului.

Numai âugerulă de Anulă nou mai străbate încă 
pe sub perinele copiiloră și prin dulapurile iubileloră ca 
să le ducă darurile obicinuite.

— m.—r. —

cetescă în adunarea generală și in urmă să se .publice 
in broșuri separate (deosebite) și să se urmeze ca 
mai fusu.

Acestea apoi se se celiscă și esplice in prelegerile 
de veră, proiectate mai susfl. bă se mai pună mici pre
mie pentru aceia, cari in comuna unde se va ține adu 
narea generală a despărțământului, voră arăta celă mai 
mare sporă in grădinărită preste totă, în crescerea și 
nobilarea viteloră; in ordinea ce va domni în curte și 
în tâte cele economice — incâtă să potă servi de mo 
delă — și așa apoi urmându-se se voră ajunge mai cu- 
rendă scopurile -Asociațiunei" nostrej

Să se pună premie pentru acei învățători seu chiar 
și alți bărbați, cari vor lucra mai multă la: cultivarea 
■gradinei, adecă a legumeloră și pomiloră; la lățirea in
dustriei de casă; cultura stnpiloră etc. etc., precum și 
pentru ori-ce întreprindere folositore și împreunată cu 
câștigă.

Se se desemneze învățători destoinici, ba și preoți 
— cari voiescă, — și pregătindu-se cu disertațiunl în 
formă de cuvântări bisericesei, ce au să tracteze vr’uml 
ramă de economiă seu industriă, se ruârgâ in mai multe 
comune și.în loca de bătrâna ,căzaniă« — din care 
astădl poporulă nu mai pote trage nici ună tolosă — să 
se cetescă la ințelesă, și să se îndemne poporulă la du
cerea în îndeplinire, arătându-se că urmândă așa, venite 
mari pole ave. — Acesta să se facă cu atătă mai ver- 
tosă, că poporule de multe — ori ascultă mai bucurosă, 
ce’i spune ună „domnă" de departe, venită anume spre 
acelă seopă, decâtu unulă cu carele este in tbte ddele 
și cu care pole avea uneori și neplăceri. Dăr totodată 
și preotulă locului încă trebue să se pregătăscă cu atari 
lucrări, seu chiar se le împrumute decă nu va pute 
face, neiertându-i pote chiar nici timpulă acesta; de a- 
semenea și invâtătorulă. Făcându se acesta, afâtă pre
otului câtă și învățătorului le va cresce mai tare auto
ritatea, decâtă atunci când voră petrece cu povești in 
cârciumă la rachiu cu poporulă. Căci in privința a- 
eesta poporulă nostru este torte aspru in judecata lui.

In adunările despărțăminteloră să se lucre măi cu 
zelu pentru înființarea de „biblioteci poporale", înmul- 
țindu se acestea din ană în anu prin disertațiunl în bro- 
șurele, tipărite și distribuite prin despărțăminte, precum 
și prin alte scrieri folositore poporului nostru.

Să se lucre pentru înființarea de „reuniuni* contra 
beuturei de vinarsi), fumată etc. etc. Să se lucre pen
tru deschiderea (ținerea) de prelegeri de seră pe tim
pulă ternei, despre a căroră chiămare s’a vorbită sub 
petă 1 lit. a, b, și c.

In legătură cu acesta comunele, unde are să se 
țină „adunarea generală a despărțăm.," să fiă avisale cu 
cu ună ană mai înainte, ca cu oeasiunea adunărei ge
nerale să arangieze și mici .esposițiuni*, — se înțelege 
că numai cu obiecte manufecturali (din lucrulă de mână) 
din acea comună, — în scălă seu în altă casă potrivită, 
precum cu lucruri din industria de casă: cusături, țăsă- 
turî, ehindisătiri; legume, (lrori și pâine etc. etc. prin 
ce încuragiăndii-se cei cari producă lucruri vrednuce de 
laudă — prin mici premie — se va da industriei nos- 
tre ună mai piternică avântă, decâtă prin ori și care 
altă încercare.

Făcându-se acestea, ba încă și alte multe bune și 
folositore sa potă tace — atunci de sigură, că „adună
rile generale ale despărțăminteloră Associațiunei transil
vane pentru literatura și cultura poporului română" vor 
fi precum și mii bine cercetate, der și mai mănose în 
lucruri bune și folositore pentru poporulă nostru, la a- 
cărui culturi și bunăstare țintescă a ajunge.

Incheitidu-mi modesta lucrare și mulțumindu-vă din 
inimă pentru atențiunea dată, dorescă, ca prin acesta să 
fi folosită și eu batără numai atâtă nemului meu, câtă 
folosesce mica furnică statulni său.

Voi la, la 1 Noemvre 1887.
Georgiu Dobrinu 

diriginte scol.

Academia românii
ne trimite spre publicare următbrea comunicația :

De mai mulți ani Academia română își dă neîn
cetată silințe pentru a stringe câtă se pole mai multe 
documente dq to'ă felulă, cari ară pute fi de folosă pen- 
tîu studiarea istoriei națiunei. Numai prin studiulă do 
cumenteioră te pote lumina și înțelege trecutulă nemului 
nostru.

Colecțiunile strinse pănă acum de Academie cu
prindă peste tjece mu documente de deosebite feluri: 
chrisoave, cărți domnesci, cărți de judecată și de hotăr
nicii, anaforale, zapise, foi de zestre, și altele.

Academia face apelă la toți aceia, cari posedă do
cumente și hârtii vechi și cari ară bine-voi a contribui 
la îmbogățirea coleețiuniloră sale. Academia ar, vede cu 
cea mai viă mulțămire interesulă ce i s'ară arăta in 
acestă privință și ar primi cu totă recunoscința tote do
cumentele și alte manuscrise, cari i s’ară dărui pentru 
colecțiunile sale.

Se voră da — când se va esprima dorința — dela 
Cancelaria Academiei copii în scrisăre modernă și tra
duceri in limba română de pe originalele vechi, scrise cu 
cirilice seu în limbi străine, cari se voră dărui.

T6te documentele și manuscrisele, cari se voră tri 
mite să se adreseze la Academia română în Bucuresci.

Viile mulțămiri ale Academiei cătră dăruitorl se 
voră esprima și prin „Monitorulă Oficială».

Președintele Academiei române: Cogălnicenu. 
Secretară generală: D. Sturdza.

Esamenulu anualii
in temnița (pușcăria) r. ung. din Brașovu.

De sigură scie fie-care locuitoră ală orașului nostru, 
cumcă in Ulița funariloră de susă se află ună institută, 
care adăpostesee pe membrii rătăciți ai societății ome
nesc). Cumcă în acestă institută se află însă și șcălă, 
de sigură, este prea puțină cunoscută. Cum vine mai 
alesă pușcăria să aibă șediă? Necesitatea a cerut’o. Deja 
de 3 ani de <}ile s’a ridicată în inslitululă corecțională 
de aici un edificiă de școlă din partea Ministeriului r. u. 
de culte și instrucțiune publică.

In acestă șcdlă funcționeză 3 învățători; unulă ma
ghiară pentru Maghiari, unulă română pentru Români și 
unulă germană pentru Germani. In 28 Decemvre n. s’a 
făcută esamenulă anuală sub presidiulă d-lui jude r. de 
tribunală Arzt, fiindă de față și d-lă procuroră r. ung. 
I'hleps, d-lă consiliară r. Uayer, d-lă parochă ală cetății 
Brașovului Părintele B. Baiulescu, d-lă adv, S. Damiană 
ș. a. Numărulă robiloră obligați la șcâlă în etate de 
14—40 de ani este cam de 80 până la 90. S’a esa- 
minată mai ântâi despărțămentulă Româniloră, apoi ală 
Maghiariloră și in fine ală Germaniloră. Esamenulă tu- 
turoră 3 despărțăminteloră a fostă o viă dovadă, de ce 
mare necesitate este acestă școlă și ce resultate morali- 
sătore se ajungă prin aceea!

Greutatea in instrucțiune, provocată prin neconte
nita schimbare a eleviloră, s’a putută observa prea pu
țină. Scopulă școlei este forte nobilă, umanitară; lucră 
în tăcere, der cu folosă. Să ia în vedere, pe lângă cul
tura materială, mai vârtosă îndreptarea moralității și a 
caracterului nenorocițiloră, pentru de a se pută da ierășl 
societății omenesc! ca membri folositori. Reuniunea pen
tru sprijinirea robiloră, care există aici în Brașovă de 
câți-va ani, a dată viață acestei școle cu înaltă chemare, 
urmărindă ună scopă duplu, atâta materială, câtă și mo
rală, care promite cele mai bune tructe pentru viitoră.

Ce privesse în deosebi resultatulă obținută cu des- 
părțământulă Româniloră, merită totă lauda conducăto
rul acestui despărțămentă d-lă invățătoră dela școlele 
normale române de aici George Moiană, care cu indati- 
natulă zelă nu a cruțată nici o ostenâlă întru instrua- 
rea acestora nenorociți și astfelă — deși a avută a în
vinge multe și mari greutăți — a dovedită prea frumosă 
și mulțămitoră succesă. Unu âspe.

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

VIENA, 11 Ianuarie. — Situațiunea a de
venită asdră critică, dedrece apa a ajunsă o înăl- 
țjme ne mai pomenită, patru metri. împrejuri
mea băii comunale este inundată.

BUCURESCI, 11 Ianuarie. — In prejma 
stațiunei rusesci dela frontiera Ungheni (Basa
rabia) trei regimente de Cazaci au ocupată cuar- 
tire de ernă. (Publicată deja. —Red. „Gaz.“—)

BERLIN, 11 Ianuariu. ■— Astădi circulară 
de nou scirl despre ună atentată asupra Țaru
lui. Sciri autentice lipsescă.

PARIS, 11 Ianuarie. — Camera alese pre
ședinte pe Floquet.

Parastasiî.
Măne Joi, la S1/^ 6re după amdiji, se va 

oficia în capela din Grdveră ună parastasă în 
memoria lui Iacobu și Andreiu Mureșianu.

DIVERSE.
Dară papalu de anulu nou. — Comitetulă jubileu

lui papala din Roma face cunoscută, că pentru toți acei 
copii, cari pentru ântâia oră au văzută lumina «jilei în 
1 Ianuarie, începândă de Sâmbătă la miedulă nopții, 
pănă Duminecă la merjulu nopții, și cari ca bărbați tre
bue să primăscă la boteză numele de Leo, âr ca femei 
numele de Leonida, s’a destinată ca dară câte unu libelă 
de bancă cu depuneri de câte IOD lire (franci) spre 
fructificare. Cererile cu documentele necesare pentru 
acâsta suntă a se adresa numitului comitetă în Roma.

Cunnniă. D-lă Eugenu Bianu și D-ș6ra Ludovica 
Iulianu își voră serba cununia în 10 Ianuariu 1888 în 
Frata. — Felicitările năstre!

Numere singuratice din „ Gazeta Transilva
niei^ ă 5 cr. se potă cumpăra în totungeria 
lui I. GROSS, și in librăria d-lui Nicolae 
I. Ciurcu.

Editoră și Redactoră responsabilă Dr. Aurel Muresiauv,
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FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA. SiNGERSTRASSE Nr. 15

recomandă acestd medi-

la. „golcienen 2Fteich.sa.pfeL“

Rentă de aură 5°/0 ■ . .
Rentă de hărtiă ou/0 . . 
(mprumutula căilora ferate 

ungare ........................  149 —
Amortisarea datoriei căi
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(1-ma emisiune) .
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(2-a emisiune) . .
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(3-a emisiune) . .
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cu cl. d6 sortare 1C2.50 
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............................. 102 50
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Pilule pentru curățirea sângelui mai înainte numite . Pilule uni
versale1' merită cu tofă dreptulă numirea d n urmă, de ore-ce în faptă nu 
esistă aprOpe nici o bălă, la care nu ar fi probată in mii de cusuti efec- 
tulă Iotă miraculosă. In cașurile cele mai cerbi'ose, la caii multe alte me
dicamente s'ai.t întrebu nțafă inz.idară. s’a dobândită eu aceste pilule de ne
numărate ori și după ună scurtă timpă deplină insânăloșare. 1 cutioră cu 
15 pilule 21 cr.. 1 suiă cil fi cutiore 1 fl. 5 cr., la trimiteri nebancate (u 
rambursă 1 fl. 10 Cl’.

Triinițându-se prețulu înainte costă cu espedarca francată 
1 sul» eu pilule 1 fi. 25 cr., 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 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 unu sulu nu se [iote trimite.)

Au ineursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii ricestoră 
pilule muițămescă pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite 
și grele bole. Oii-'ine a fftdită odată încercare, 
camentu mai depaite.

multele scrisoriReproducemu aci câteva dintre 
de mulțămită.

pole sd-șî vfeijă 
jtivunalu. Acestă a mea 
trebuința eprw binele tuturoru celoră caii suferă, și 
Ve rogu totodată, 
pi iute și 2 bucăți săpunit tdiine/.csciî.
«liniă, supusă

L c o n g a n g, 15 Mfliu 188*.
Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. producă 

adcveratâ minune, ele uu «inPu ca alte ușa do mult»- 
medicamente reoo mandate, ci ele ajută intru adeveni 
aprope la tute bo<ele. Din pilulele, ce am fostu co
mandată la PascT, am împărțită cele mai multe la a- 
micl și cunosc» ți și an foiusitu la iuți, chiar și persone 
de o etate mai mare și cu diferite bole și defecte an 
dobândită prin ele, deși nu perfectă sănătate, der to
tuși o îmbunătățire însemnată, și voracii a urina cu 
întrebuințarea lorii. Te rogu d^r a-ml mai trimite încâ 
5 suluri. Din parte-mi și dela toți, cari amu avuții 
deja norocirea prin pilulele D-v. a ne redobendi sănă
tatea, primiți «ea mai cordială mulțămită.

TIartiii lloiif ing rr.

de Iote ocupaținnile ei cu vioiciune 
i a mea mnlțămitâ V? rogu a o îu- 
• i’_ • j

ea se-mf trimiteți «lin nou 2 suluri 
- Uu deosebită 

zîlois Nuvuk jiriiu-grâdinnrn.

•K

Bega Szt-GySrgy, 1(5 Fcbruariu 1882.
Onorate Domnule! Nn Vepotft osprlina în des

tulă oordinlA mea mulțămită pentru pilulele D-v. de 
ora-oe pre lângă ajutorulu Ini D-dcu, e nisorta mea 
u*re deja ani îndelungați a suferită de mise ro.ro, s’a 
vindecata prin pilulele I)-v., și cu Iote ca și acum 
trebue din rând în când se întrebnitițeze din ele, lo
tuși «&năt.-V ea el « a îmbunătățită întru a tată, in câtă

Balsam contra (lege, a turei d>- / Pser- 
hofer, de inulțl ani recunoscutu ea 
ceia mai siguiă remediu conica su 
l'erințâloră de degerălură de iotă 
felulă, precum și spre vindecarea 
ranelori* învechite etc. 1 horcănelă 
40 cr., cu trimiterea Iran ată 65 cr.

Balsam contra gușiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umflături- 
lură la găiă. 1 fiaeonă 40 cr., cu 
trimiterea francată 05 cr.

Essciița de vieții. (Picături de Pragu) 
contra
luirei rele și greutăplorfi de Io u 
I elulii.
lentă.

Sncnlti - Spitzwegerich, medicamentă 
de casă in genere cunos iitO și es- 
celentn contra catarului, tăgușelei 
și a tusei etc. 1 sticluță f.O cr., 2 
sticluțe cu trimiterea francată 1 II. 
50 cr.

Alifiă americană contra rlienmatis- 
ntulni, cela mat bună medicamentă 
la tdte suferințele rheuma ice, jun
ghiată, Ischias (bălă de tremură), 
junghiu la ureihi etc. 1 11. 20 cr.

Licbiorii din burnein de AlpI dela 
W. O. Bernhard. 1 butelia 2 fl 
60 cr., l/s bute’.iă 1 11. 40 cr.

slomacului stricată, a mis

ună remediu de casă e-«e- 
1 fbconă 20 cr.

I

Stimate Domnule! Presupunentlu, că tote me
dica mente le D-tnle voru ti așa de bune, ca re nu mi
tul u ba 19 a mu contra <] eg e râ t u r i 1 o r u , care 
în familia mea a făcu tu unu sferșitu grabnică la mai 
multe umflături de degerătură, nfam decisă pe lângă 
totâ neîncrederea mea in așa numitele inijloce univer
sale de lecuire, a lua refugiulu la pilulile curAțiiore 
<le sânge ale D-talc, ca prin ajutorulu acestoru iniei 
globulețe se bambardez.u Ia emonlioidde. de cari su
feră de ani îndelungați. Nu esitezu de locu a Ve măr 
turist acum, că suferința mea învechita dupâ o între
buințare de 4 septeinânî a încetată cu totulă, și eii 
recomannu aceste pilule în cerculîl eimoscințcloru mele 
cu celu mai mare zclu. Nu am nimicii în contră și 
dâcă vei face îiitrelmințare în publică de aceste alo 
mele sire, însă iară de subsemnarea |mea.

V ie n a , 20 Fcbruariu 1881.
Cu înaltă stimă v. T.

Esență pentru
1 buteliă 2
2 11. 50 cr.

1‘rafti contra asudării picioreloru, 1 
cutiă 50 cr, cu trimiterea fran
cată 75 cr.

Poniadă de Tanocliinin de I. Pser- 
hofer, de tină șiră de ani recunos
cută de medici ca cea mai bună 
dmtre iote remediile pentru cres- 
cerea părului. Ună boreană ele
gantă adjustată 2 fl.

Piaștrii universală de prof. Steudil, 
la rane din lovitură și inpunsă, 
la totu lelulă de bube rele și la 
umflături învechite, ce se spargă 
periodică Ia picidre, la degetă, la 
rănile și aprinderile de (ițe 
nmlle alte suferințe de acesta 
s’a probată de multe ori. 1 
cană 50 cr., cu trimiterea 
cală 75 cr.

Sare universală de curățeniă de A. 
IP. Bulrich. Ună remediu de casă 

excelentă contra tuluroră urmări- 
lotfi digesițunei stricate precum: 
durere de capă, amețelă, cărcei la 
stomash, airâlă în gâlă, suferințe 
haemoroidale, conslipațiune etc. 1 
pachetd 1 fl.

Franzbrantwein 1 buteliă 60 cr.

7 2

.și la 
soi O, 
bor- 

fran-

Afară de preparatele aci numite se mai află iote specialitățile far
maceutice indigene și streine, armnlale prin Iote (barele nnstriace, și la casă, 
când unele din aceste specii nu s’ar afla in deposită, se voră procura la 
cerere cu promptitudine și câtă se pole de eltină.

Trimiterile prin poștă se efectu6ză iute, decă se 
trimite prețulu înainte, sân cu rambursa,

Trimițendii-se prețulu înainte, (mai bine prin man- 
datu poștalii) este porto poștalii cu multii mai eftimi, 
dccâtii la trimiteri eu îiimbursă. 6—12

Cisnie strătucdse ca oglinda fără a le peria. 
RICH. GyERTNER, 

Mawă îur*Kistrată. fabriceză asa numitnlu

1 MOMENT-GLAKZWICHSE 
fiiiidu fr.'utțnzpscu. impermeabilii, alu cărui lustru nici la înlă
tură nu piere „UnieiT ufîciJu examinată și aflată eu prepa
rată nestricăciii'U alu pielei. Prețulu unei sticle 50 cr. Tri
mitere: 2 sticle II. 1.30. li sticle II .3, 12 sticle 4.80 II. francate. 

A se observa marca înregistrată.

In armala c. r. înlroclusu.
Fabrica: Rid). Gtortuer. Wien, Gisdastr. 4, Part.

a a Depnsitu în Brașonî: la „Emil Poit“ și ,,I. Sabadeaiiuu
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Numai 5 (Iile de vedutu
de Joi 12 Ianuarie până Luni 16 Ianuarie st. n.

IN

„HOTEili EUROPA11
Strada Vămei ITr. 11, Magazirwil-a din. față

Productimie estraordinară a
D omnișorei Betti, 

acrobată, în 
c» greutăți de
6meni din cei

9
uriașă de forță lierculeană, luptfttore și 
etate de numai 19 ani, care se va produce 
sute, de funți, și pe pept.ulu căreia potfl sta 

mai tari.
In tote dilele de vedutrt dela 

pAnft Ia 8 ore sera.
Intrarea: I. locu 20 cr., II. locu 

copii plătescă jumâtate prețulft.
Cu înaltă stimă

doi

10

10.

Tiporafia ĂLEXI, Brașov».

ore dimineța

ci-., militarii și

I. FR8ED, Impresarfl.

s
*

* * e* $ ***
* * ** * ** ** * a

(Avisă d-loră abonați!
Rugăm fi pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei s6 

binevoiaRcă a scrie pe cuponul» mandatului poștală și numerii de pe 
fâșia sub care au primitu 4>arulu nostru până acuma.

Domnii ce se aboneză diu nou s6 binevoiască a scrie adresa 
lămurită și s6 arate și posta ultimă. ADMINISTli. ^GAZ. JllA^NS


