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„GAZETEI TRANSILVANIEI".
Venerabilulfi prepositfi alfi capitu- 

lului din Blașiu, cl-ltl Constantinii Pap- 
falvi, nl-a adresați! urniătorea scrisore 
de felicitare :

Blașiu. B I Iulianu 1888.
Multă stimate Domnule Doc

torii ! Pe lângă tote că. după 
natură, unu onitl trecută în <]ile 
nu ușorii vine în entusiasmă, to
tuși ar ti pre bătetoră la ochi, 
decă unu omu învechită în anî, 
care în decursulă a cinci ijeci 
a fosta martoră alu luptei, ce au 
purtată Eroii „Gazetei Transil
vaniei “ și (lela ivirea primă a 
foiei pănă în presentă ca prenu- 
merante a aflată în densa ore- 
care sufleteseă mângăere; care a 
fostă fericită înainte cu șesedecl 
și mai bine de anî a număra în
tre învățăceii săi gimnasialî și pe 
primulă fundatore și pe succeso- 
rele său, care a întâlnită pe ambii 
zeloșii tineri luptători căletorindă 
la. Viena în carele brașoveneșcî, 
spre a-șî esopera licența de luptă 
pentru luminarea scumpei loră na
țiuni, — cum dică, ar fi bătetoră 
la ocliî. decă inima unui atare 
omu n’ar sălta de bucuria, când 
luptătorii acestei foi potă serba 
ună triumfă, ce le dă prospectă 
și la finala victoriă. Acum deră, 
după ce s’a liniștită sunetulu, vină 
și eu, (și decă s’ar pute flice post 
festa) și când primului fundatore 
a scumpei foi îi poftescă încă «Iile 
multe și mai liniștite de cum au 
fostă acelea când a funcționată 
ca Redactoră, dică fie eternă me
moria neuitatului meu amică și a 
națiunei române luptătorii lacobă 
Mureșianu !! —■ Eră iubitului său 
fiiu și în luptă succesorii Aurel 
dăruiescă’i cerulil sănătate sufle
tescă și corporală tăriă, spre a 
purta lupta pănă când „Gazeta 
Transilvaniei" va ajunge țînta la 
care dela începută au nisuită fun
datorii ei. Fie! fie!

Constantină celu bătrână.

Xăseuilu, 1 Ianuarie 1888.
La .jubileulu „Gazetei Tran

silvaniei" primesce felicitările nos- 
tre românesc!.

Vicarulfi Dr. Moisilfl, Dr. Alexi.

Rodna-veche, 31 Decemvre 1887.
■Jumătatea de seculă, ce o îm- 

plinesce „Gazeta Transilvaniei“ .ju- 
bilantă. fiă începutulă vieții sale, 
pe secuii se i-se numere anii vieții.

Cavalerul!! Porcius G. cu fiicele Su- 
sana și Rafila, căpitanulu Domide, 
popa Groze, popa Domide, popa 
Grapini, popa Avramă, dascăiulu Re- 
teganulu, dascăiulu Mureșianu, Dio- 
nisiu Logină, Octavianu Popă.

Turda, 1 Ianuarie 1888.
„Acesta este diua, care nl-a 

lăsat-o Domnulu, ca se ne vese- 
limă într'însa", Acesta este d’ua» 
în care alplia diaristicei nostre „Ga
zeta Transilvaniei,“ acum suntfi 
50 de anî. a începută să apară.

De-atuncî și pănă adî ea se 
luptă neîntreruptă, ană de ană, 
di de di, pentru drepturile, pen
tru luminarea și binele poporului 
română.

De atunci și pănă adî ea ur- 
măresce pasă de pasă, ca o soță 
credinciosă, sortea poporului ro
mână.

De atunci și pănă adî ea n’a 
pregetată nici o-dată de-a se es- 
pune pentru elă, de-a-i da sfaturi 
și povețe, de-a'lă face atentă la 
primejdiile ce-lă amenință, ile-a 
se bucura împreună cu elă de pro
gresele ce le-a făcută și le face, 
<lea-‘lu îmbărbăta pentru none lupte 
și none învingeri.

Deschide-țî colbnele „Gazetei'1 
și veți afla în ele reoglindată o 
parte însemnată a vieții întregului 
poporă română, veți afla Î11 ele 
aspirați uni le, faptele și suferințele 
lui, cu ună cuvântă veți afla în 
ele istoria lui de o jumătate de 
secolă.

Românii din Turda și .jură, 
convinși despre marea însemnătate 
din trecută și presentă a „Gazetei", 
„uniți în cugetă și în simțiri/ sa
lută cu respectă și bucuriă în a- 
cestă di solemnă „Gazeta Tran
silvaniei," salută pe întemeietorii 
ei și pe actualii ei capi.

Cu bărbățiă înainte! Susțineți 
susu și tare falniculă drapelă ală 
românismului, în viitoră, ca și în 
trecută, și noi, conscii despre drep
turile poporului română, pentru 
cari luptați, conscii despre însem
nătatea poporului nostru în acestă 
stătu, ne vomă grupa în jurulă 
drapelului Vostru și vomă fi, Î11 
reu ca și în bine. totdeiuia cu 
Voi.

Dr. Rațiu, D. St. Șiuluțu. loanfl Mesa- 
roșii advocata, luliu Vlăduțu. Anania ttol- 
doveanii advocata, Simionu P. Moldovanii, 
Silvestru Moldovanii, losifQ Chiorenu, 
loanu Cadariu. Alexandru P. Romonțianu, 
loanu Rațiu. Rogonar Miklos, Kugler 
David arcfiitectu, loanu BalintO, Alexan
dru Gaia, Alexandru Mezei, Vasiliu Mol- 
dovanii. P. Roșea. Stefanu Hossu. loanu 
Bodea. Constantinii Popii. Samuilii Poruțiu. 
Nicolau P. Rațiu, Grigoriu Popii, Aurelii 
Popii, loanu iliescu, Vasiliu Bologa, Geor- 
giu Suciu. loanu Tăreanii. Mihailă Popii, 
Vasiliu Căpușianu Ioane Lupescu, Mera 
loanu, loanu llianu. Petru lacobescu, Si- 
meonu Popii, Simeonii Nicoră. Demetriu 
Mânu, loanu Pătăceanu, Simionu Rusii, 
losifQ Barițiu, George Kis, Victorii Stoica, 
Rom. Sotica. Basiliu Belu.

Beiușii, 31 Decemvre 1887.
Dorescă, ca în noua eră a „Ga

zetei Transilvaniei“ dreptu recom
pensă a demnului ei trecută se 
poți serba încarnarea principieloru 
representate de „Gazeta Transil
vaniei.11 Protopopule Popii.

Deva, 22 Decemvre 1887.
Iubite Amice! Jubileulă de 

cinci-decl de ani alu „Gazetei11 
pentru mine este o îndoită serbă- 
tbre, pentru că diarulă, ală căruia 
corespondentă sunt și eu de vre-o 
cinci-spre-dece ani și la ale cărui 
principii am aderată, adereză și 
voiu adera și în viitoră cu totiî 
sufletulă meu, a ajunsă se fâlfâie 
cu mândriă și acum, după o .ju
mătate de seculă, mărețulă stin- 
dardă ală românismului, fără ca 
în luptele dese și grele se fiă pă
tată nici măcară pe ună minută, 
și pentru că conducetorulă și prin 
urmare sufletulă cțiaruliii jubilantu 
de presentă ești tu, ună sinceră și 
multă iubită amică personală ală 
meu și ală iubițiloră mei!

Primesce deci și ca redactoră 
și ca amică cele mai cordiale și 
sincere felicitări, atâtă dela mine, 
câtă și dela soțiâ mea și dela fra
tele meu. asigurându-te, că decă 
personală nu voiu pute se mergi! 
și eu pentru a'țl strînge mâna cu 

frăția, noi eu gândulășicu întregii 
sufletulă nostru vomă fi la mă- 
reța ta serbătore.

Dumneijeulu Românismului, 
careplaneză asupra bietului nostru 
poporu și care secol! i-a dată pu
tere și vieță, ca se suporte plăgile 
ce l’au încercată, se binecuvinte 
întreprinderea „Gazetei", eră ție, 
scumpe amice și vredniculă ei re
dactori!, sfi'ț.î lungescă firulu vieții 
tale, none atâta de scumpă, și sâ-țl 
dee tăriă și voia, ca încă mulți 
ani și cu mai strălucitore resui- 
tate se poți fâlfăi stindardulu ro
mânismului , la a cărui înaintare 
îți vomă urmări pașii cu mândriă, 
cu resoluțiune și cu nefâțărită în
credere.

Se trăesc.I, ca se muncesc! cu 
efectă și noi se te putemă urma 
cu entusiasmă.

Francisco H. Longinu.

Beba-vecliiă, 29 Decemvre 1887.
Aflându-me în ajunul ă .jubi

leului acelui fliară, care în timpu 
de 50 ani a răspândită atâtea 
raze de lumină poporului română 
din tote părțile, nu potă trece cu 
vederea acestă ocasiune, la care 
viu și eu a mă ruga lui D-fleu 
pentru celă ce a purtată greaua 
sarcină timpă îndelungată, adecă 
pentru neuitatulu lacobă Mure
șianu, ca sufletulă lui se-lă așeije 
în loculii unde nu este nici în
tristare nici suspinare.

Er Domniei-Vostre, care totă 
cu acelă zeii! lucrați pentru răs
pândirea și mai departe a aceloră 
raze de lumină, ve dorescă mulți 
anî fericiți și isbendă.

Demetriu Blaga, 
preot.fi gr. ort. rom.

Baia de Crișiu, 30 Decemvre 1887.
Multă On. D-nule Redactorii! 

Vă rogă, ca cu ocasiunea anului 
nou și a .jubileului memorabilă de 
o jumătate de seculă ală multă 
prețuitei nostre „Gazete" ce re- 
digiațl, se binevoiți a primi feli
ei tațiunile mele cele mai sincere!

O jumătate de seculă! Lungă 
timpă în vieța indivifliloră, der 
scurtă în vieța poporeloră! Insă 
noi Românii din țările coronei un
gare în acestă epocă, dela 1838 
încăce, în proporțiune cu timpu
rile mai dinainte, amil înaintată 
și progresată forte multă, potă 
elice: cu pași gigantici pe tote 
terenurile, așa îneâtu acestă epocă 
o putemă numi cu dreptă cuvântă 
epoca renascerei românismului.

Factorulă celă mai puternică 
ală acestui progresă, de care ne 
bucurămu astăflî, este fără îndo
ială „Gazeta Transilvaniei11, suntă 
acei venerabili bărbați români, 
cari, ca laeobu Mureșianu, An- 
dreiu Mureșianu, Georgiu Barițu 
și alții mulți, cu zelă neobosită 
și cu rară abnegațiune au lucrată 
(jiua și noptea pentru o sorte mai 
demnă a poporului română.

Unulă dintre aceștia sunteți 
și D-Vostră, On. D-nule Redac
toră !

Dee ceriulu, ca pe calea în
cepută în fruntea celui mai vechiu 
(jiară română dintre tote câte 
suntă, se puteți mai lupta încă 
mulți și nenumărațl anî, se ajun
geți și jubileulă seculară și apoi 
îndelungata și multă obositbrea 
nostră lucrare s‘o vedeți încunu

nată. de sucoesă spre gloria și 
mândria națiunei românesc!.

Dr. Georgiu Ilea.

Romanii, 31 Decemvre 1887.
Betrâna și cărunta moștenire, 

gloriosa'ți „Gazeta Transilvaniei", 
întineresce-o cu forțele'țl vigurose 
ce poseeji.

Se trăescl mulți ani condu- 
cend'o la ținta dorită.

Scarlatu Stanu.

Iași, 22 Decemvre 1887.
Dorescă „Gazetei Transilva

niei" esistință pentru perpetuitate.
G. Iliescu.

Giuriziu, 1 Ianuarie 1888.
Multă stimate Domnule, Di- 

reetore ală „Gazetei Transilva
niei!" Noi, subsenmații, adueemă 
omagiele nostre de respectă și 
stimă luptătoriloră, câtă și me
diului luptei „Gazeta Transilva
niei", care în spațiulă de jumătate 
secolă a luptată și luptă pentru 
redeșteptarea și emancijiarea na
ției române de peste Carpațl.

Farulă acesta se lumineze în 
infinită pentru a pute găsi limanulă 
fericirei strănepoțiloră poporului 
divină!

Representanții imprimeriei C. P. 
Conduratu :

Iulianu Mihuțiu, din Timeșiana. Gg. 
Simionescu, Petrache Ionescu.

Brașovu 9 ,21 ■ Ianuarie 1888.
Nici o națiune din Europa nu 

face a se vorbi atâta de ea și nu 
se agiteză așa de multă de tote 
cestiunile mari și mici ale dilei 
ca Maghiarii. Decă a l'aec multă 
svomi și multă sfară’n țâră ar fi 
identică cu a face bună politică, 
atunci Maghiarii ară fi cei mai 
înțelepți și cei mai practici omeni 
politici ai timpului presentă. Der 
simtă mulți, forte mulți, dealtmin- 
trelea. dineul esperțl, cari țină, că 
tocmai acestă poftă de a face se 
se vorbescă așa multă de ei este 
partea cea mai slabă a politiciloru 
maghiari.

Destulă că Maghiarii cu ten
dințele și nisuințele loră politice 
suntu afli în centrală discusiuni- 
loră. De este a se resolva eestiunea 
bulgară, de este a se aplana crisa 
ce a isbucnită în relațiile monar- 
cliiei austro-ungare cu imperială 
rusescă, de suntă a se întocmi lu
crurile în întrulă inonarchiei seu a 
se regula relațiunile guverneloră 
cătră popot ele imperiului poliglotă, 
Maghiarii și er Maghiarii suntă cei 
ce pretindă a ave în mână cheia 
pentru a le resolva și pentru a le 
«tplana pe tote.

In dieta ungară se discută tote 
aceste cestiunî mari și mici e’unu 
aplombă, ca și când sortea Eu
ropei și a monarchiei întregi ar 
atârna dela înțelepciunea „părin- 
țiloră patriei" din Sândor-utcza.

Decă deputatulă Helfy din 
stânga estremă și deputatulu Nic. 
Perczel adreseză d-lui Tisza inter
pelări cerendă deslușiri despre jeon- 
centrările de trupe rusescl la. gra
nița Galiției. reclamându regularea 
definitivă a afacerii bulgare și in- 
tervenirea guvernului pentru ca 
Rusia să-și sisteze armările și se-șl 
reducă trupele dela graniță: decă 
acești deputațl mai von! se fiă lă
muriți și asupra întrebării deli
cate, că ore monarchia austro-un-* 
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gară pote conta cu siguritate în 
casulii unui resboiu pe alianța cu 
Germania, la care s’a alăturată și 
Italia - acesta este ceva ce nu 
pote surprinde pe nimeni, căci par
lamentele de aceea simții ca se 
controleze faptele guverneloru și 
nu e vina lorii decă acestu con
trol u române de ordinară numai 
o dorință frumosă.

Der politicii maghiari nu se 
îndestulescă cu atâta, ei agită me
reu în pressă și în convorbiri pen
tru aspirațiuuile lorii de a ii ei 
și numai ei nația conducetore și 
influentă în Orienta. Astfelă se 
isbesc.ă nisuințele loră deadreptulă 
cu acele ale Rusiei și se produce 
o încordare forte amenințătore 
între cele doue împărății vecine.

In numerulu de alaltăerl ală 
diarului ..France4‘ din Parisă, de- 
putatulă Laur vorbindă de Un
garia caracteriseză aceste sverco- 
lirl cu următorele cuvinte:

„In marea cestiune a resbo- 
iului cu Rusia Ungurii au pornită 
pe o cărare falsă. Ce mare ne
ghiobia au comisă! Intăiu por- 
nescu la luptă în contra Rusiei. 
Bine! După aceea maghiariseză 
totă, impună limba maghiară Croa- 
țiloră, absorbindă pe Slovaci, 
Șerbi ș. a. Acesta ar mai merge, 
decă mistuirea nu ar fi așa de 
grea: der a ataca pe colosulă ru- 
sescu chiaru cu risiculă, de a juca 
roluliî unui cățelușă, care se re
pede a mușca de pulpă pe unu 
mare boieră, acesta trebuia se o 
evite Maghiarii cei mândrii, cari 
de altmintrelea se bleseză așa de 
ușorii. Acum ei stau isolațî...44

Probabilă că deputatulă Laur 
este preocupată încâtva de sim
patiile sale pentru Rusia, der nu 
va nega nimeni, că imputarea sa, 
încâtă privesce lipsa de modera- 
țiune și precauțiune, este înte
meiată.

Maghiarii ară face multă mai 
îiițelepțesce decă ară întrebuința 
parte din zelulă ce-lă desvoltă în 
aplanarea cestiuniloră europene, 
pentru ca să delăture nemulțu
mirea ce domnesce între poporele 
nemaghiare de sub guvernulă lui 
Tisza.

Decă ministrul-președ. Colom. 
Tisza — cum a făcută cțilele a- 
ceste cu ocasiunea desbaterei bu
getare ■ apeleză la solidaritatea 
dintre elementulă ungurescă și 
săsescă din Ardeală numai pe te- 
meiulă, ca totă Sașii să fiă aceia, 
cari se înceteze de-a se mai plânge 
asupra nedreptățiriloră, er nu pe te- 

nieiulu ca aceste nedreptățiră se 
înceteze, atunci slabă resultată 
va ave politica lui de mulcomire.

Și ore numai Sașii din Ardeliî 
se fiă aceia, cu cari guvernulu 
ungurescu are interesă se trăiescă 
în pace?

,.Sașii din Ardelă se formeze 
împreună cu Ungurii o falangă", 
flise d-lă Tisza. Falangă ? Contra 
cui ? Nu cumva contra Români- 
lorîî ? Și așa ceva reclamă tocmai 
aceia cari ii'au răbdare de a vede 
odată pacificată Bulgaria ! Ei vedă 
reulii din depărtare, der la împă
ciuirea spiriteloru în întru nu se 
gândescu!

Este acesta o politică preve- 
cțătore și înțeleptă?

Ata Româniiorn iii Viena.
Sâmbătă în 2 Ianuariu st. v. 

Domnii Valeriu I*. Boloțja, diligentă 
ală filialei băncii „Albina44, și Ni
colae Popovici, profesoră de musică, 
în Brașovă, presentându-se în bi- 
roulu Redacțiunei, au predată di
rectorului fâiei nâstre ună forte 
frumosă albumă, ce cuprinde o 
adresă a coloniei române din Viena.

Cu acestă ocasiune d-lă V. 7< 
Bologa adresă d-lui Dr. A. Mure- 
șianu cam următorele cuvinte:

„Ca mandatari ai coloniei române 
din Viena venimă a-țl preda unii semnă 
de recunoscință și aderință ală ei pen
tru valorosele stăruințe și lupte ale „Ga- 
zetei44 în timpii de cincl-decl de ani, ale 
organului, pe care îlă conduci acum de 
dece ani Tu, care încă ai făcutîi odini- 
oră parte din colonia română vieneză. 
Dee ceriulu ca să ai puterea și anii de 
a duce marea operă începută de Barițîi, 
continuată cu putere de Tatăliî tău, celîî 
de noi toți jălită, spre tină bună sfârșită, 
dobendindă acele isbendl, cari au fostă 
nobila țintă a activității neobosite a an- 
tecesoriloră Tăi.

Să trăiescl!
Adencă mișcată de acestă do

vadă de iubire frățescă, d-lă Dr. 
A. Mureșianu mulțumi mandatari- 
loră coloniei române din Viena, 
asigurându-i că în veci va păstra, 
ca o scumpă suvenire și încura- 
giare în lupta pentru libertatea și 
drepturile națiunei, acestă dară 
ală Româniloră din Viena, de cari 
îlă legă nu numai legătura de 
sânge, ci și aceea a amiciției din 
trecută.

Etă cuprinsulă adresei me
morate :

Onoratei Redacțiunl a „Gazetei Transilvaniei. 
Brașovu.

Cinci-cjeci de ani se împlinescă, 

de când ca o stea lucitdre resări 
pe orisonulă celă întunecată ală 
Românismului Gazeta Transilva
niei. Raițele ei deșteptătore adu
nară puținii bărbați ai acelui timpă, 
cari mai nutreau în pepturile loră 
credința în ridicarea vieței celei 
uitate a vechei Rome, a poporului 
română, din umilirea, la care au 
îngenunchiat’o secolii cei vitregi 
ai trecutului.

In mijloculă cumpliteloră vi
fore ale timpuriloră cel oră mai 
grele, geniulu însuflețită ală ur
zitorului inspiră poporulă asuprită 
și umilită, conducendu-lă cu băr- 
bățiă și abnegațiune pe calea ne- 
âmblată și spinosă la redeștep
tarea consciinței naționale.

Și când brațulă celă vigurosă 
amorțise și ochiulă celă ageră și 
blândă se stinse, ună bravă fiiu 
ală seu îlă urmeză cu aceeași iu
bire și cu acelașă devotamentă, care 
a atrasă totdeuna încrederea și 
stima generațiuneloră trecute și 
presente.

Conduși de viuă recunoștință 
pentru cei ce și-au consacrată pu
terile grelei lupte în causa nos- 
tră națională, dorimu ca neclintită 
se rămână statornicia întru ajun
gerea măreței ținte.

Er Voi, demni urmași ai cre
dinței moștenite, aduceți-vfi aminte 
că fericirea Vostră andinului vos
tru este, și suferințele Vostre totă 
spre fericirea lui suntă.

Viena, Decemvre 1887.
B. G. Poppovits, Nic. Teclu, A. Frun- 

dianescu, Dr. St. N. Ciurcu, Alexander 
Nedelkovits, Dr. B. Grigoroviza, Marcu 
Tabacarii, St. Vișneschy, C. Theohari, I. 
Tatarii, Dionisie Goilav, V. Tebiuco, Ar. 
Ibrăileanu, Tudoru cav. de Flondorij, D. 
Popovici, dr. S. Papanicola, C. Missiru, 
Dr. Demetriu Bogheanu, Dr. C. Popasu, 
Dr. Emild Codru Drăgușanu, Drd. Nicolai 
Șmelz, G. Țeranu, I. Țeranu, Nicolae Ne- 
delcovits, Dr. T. Tomiuc, Aurelianu C. Gri- 
goroviciu, llie Gherghelu, Pavelu Oprișa, 
stud. de filos., Const. Brăileanu, Aurelg
C. Popoviciu, Virgilu Oniții, Visarie Po- 
pescu, Nicolae Maximii, loanii Ternăveanu, 
Ioană Scintilla, Aurelii Perșinariu, Euseb.
D. Isopesculii, Romulu Polișu, D. Puhaciu, 
N. Hacman, Eudoxiu Procopoviciu. Dem. 
Axente, Eugeniu Solomonu, Em. Haldanu, 
Popoviciu, protopresbiteră militară c. r. 
și asesoră consistorială gr. res.. Const. 
S. Prejbeanu, dr. teol. Teodoră Tarnav- 
schi, Pompeiu Germană, Octaviană Popă, 
Nicolau Șiuluțiu, losifu Turcu, Alympius 
Boiu, stud. forest., Aureliu Ciatu, Erastu 
Tarangulă, Dr. G. Onciulă, M. Ciona, Di- 
mitrie Savoiu, Atanas. Preda.

Valeriu P. Bologa, dirigentă de bancă, 
ca mandatară ală coloniei române din 
Viena. Nicolae Popoviciu, profesoră de 
musică, ca mandatară ală coloniei ro
mâne din Viena.

Albumulă, ce cuprinde acestă 

adresă, este în format mare cuartă, 
legată cu multă gustă în piele 
„diagrame44 foite fină, marginile 
de bronzu, la colțuri arabescuri 
de argintă oxidată și de aură, în 
mijlocii pe fondă aurită doue pene 
de argintă încrucișate și pe aceste 
monogramulă G. T. lucrată ele
gantă în emailă roșu și venetă 
cu margini galbene, sub mono
gramă o pantlică de aură cu in- 
scripțiunea 1838, 1888. Albumulă 
e căptușită pe dinăuntru cu mă
tase vișiniu - închisă. Adresa e 
scrisă caligrafică, cu piuită artă, 
pe doue foi de cartonă grosă, 
pe alte trei foi urmeză subscrie
rile.

----- ------------------
Vorbirile

ținute la banchetului festivii da tu cu ocasiunea 
jubileului „Gazetei Transilvaniei?1

Vorbirea d-lui preotă și adm. 
protop. A. Perinde din Seini, eoni. 
Sătmarului:

Domnilorft ! Sub impresiunea acestor 
festivități îmi aducă aminte de o poesiă, 
făcută de unulă din trinitatea fundato- 
riloră „Gazetei,44 mi se pare de lau- 
reatulă și de piă memoria Andreii! Mu- 
reșianu, care sună așa:

Ce e patria româna? 
Unde Istrulu cu Carpații 
Dau mâna ca frații? 
Ba nu! nu-i mei frâțiore. 
Patria română, care 
Se numesce mare.

Și apoi enumerându poetulu în ver- 
suințe plăcute locurile, locuite de Români, 
sfîrsesce așa :

Până unde mai resunâ 
Limba dulce și străbună, 
Păn' acolo-i frățiore 
Patria română, care 
Se numesce mare.

Ecă și eu. din acele hotare depărtate, 
unde totă mai răsună încă limba dulce 
și străbună, am dorită să vină, ca să fe- 
liciteză din inimă serbările aceste jubi
lare românescl.

Natul-a lucrului aduce însă așa cu 
sine, ciuncă barierele limbei nusepotu de
semna cu acurăteță. Unde se întâbiesce 
torrentulă celoră doue limbi, acolo e ună 
felă de oreșl-care amestecă. Noi Săt
mărenii amă dori, ca acestă amestecă 
se nu fiă pre extensivă.

Ecă, și Mureșulă curgendă în Tisa, 
cale de o di se cunosce că-i Mureșă, și 
abia apoi se dă procesului de amalga- 
misare.

Nu voimă noi Sătmărenii a cuceri te- 
renă, — voim numai să susținemu barierele 
limbei nostre față de apăsăturile grele 
ale torentului vecină. In lupta asta de 
conservare și din festivitățile arangiate 
de voi, iubiți frați de ună sânge și de 
o mamă, primimă îmbărbătare și încu- 
ragiare.

F01LET0NULU „GAZ. TRANS.44

POPA CARE SCIE CARTE
i'Poveste culesă de V. A. Ureche )

Erau odată și în Moldova popi în- 
vățațl!

Popă cărturară poftea Vodă-Ștefan- 
celă-mare să afle și la sată și la cetate. 
Alesă la scaunele bisericescl din Divană, 
pe timpulă lui, nu se urca celă cu cer- 
bicea mai venjosă, spre a șl-o pleca 
după voia puterii, ci, acelă mai |adencită 
în sfintele scripturi, — adecă, pe vre
mea aceea, celă mai învățată. — Că 
ddră nu era Vodă se-șl alegă oștenii din 
stărpiturl oinenescl, cari nici o tolbă 
chiojgă de săgeți n’ar fi putută duce 
pe umere: nic-I avea să cheme la 
scaunulă de mitropolie pe celă mai gli- 
gană. lată în spete și vînosu la brațe; 
ci pe celă mai stupă de carte, fiă elă 
dealtminterl la stată și câtă Statulu- 
Palma-barbăcotă. De fosfați și pe la noi, 
Românii, o vreme, de era pusă fiă-cine 
la loculă său. Hei! pe atunci era ierna 
iernă și vara vară, cum dice cânteculă.

Moșu Dudău dela Bărbeștii lui Mi- 

ronă Costină, din ținutulă Romanului, 
ml-a spusă, mai an-vară, o poveste ce 
minunată dovedesce cele mai susă grăite. 
Etă-o :

Păi, cucone, ci-că era odată, în să
tulă nostru, (care adl îi dice BrăniștenI, 
de pe vremea aceea se numea Bărbescljj 
ci-că era odată în sătulă nostru, ună 
popă pre învățată, de scia totă cartea 
serbescă și cea leșescă și cea letinescă, 
și cetea psaltiria, ca tatălu nostru, de 
mersese faima învățăturei lui la răsărită 
și la sfințită de sore, la miadă-nopte și 
la miadă-di.

Totă . atulă, dela Șoltuzulă Vrajbă, 
pănă la nea Sucilă, celă mai tenără din 
cei doisprezece pîrgart, îșl lua de de
parte căciula și se ferea în lături în ca
lea lui, mai dihai de ar fi fostă, jupână 
Pîrcălabulă... Ba e ce?... Păi, ci-că venea 
lume după lume să asculte graiulu cu 
miecjă ală popii și să primescă dela elă 
sfată la păsă și la nevoe.

Numai badea Glonță, porcarulă sa
tului, nu era de părerea lumii întregi 
despre învățătura părintelui Onofrei, că 
așa era numele din boteză ală popii.

— Așă!... învățată!... dicea badea 
Glonță, trăgendă cu ghioga lui dungi, în 

colbulă din drumă, uude-lă întâlneau 
omenii din sată, ducendă porcii la pă
șune. — Așă!... învățată!... Ean tăceți 
omeni buni!... Cartea popii e subțire de 
totă!...

Eană învertesce, jupenă Vrajbă Șol- 
tuze, tăciunele ăsta aprdpe stinsă, nu
mai cu o scînteiă de focă în vîrfă... jen 
învertește-lă repede în cercă... Vedeți, 
omeni buni, ce rotă de focă face scân
teia ? N’ai cjice că are în mâni un coge- 
mite sore?

O biată scânteie e și învățătura popii 
der așa o învertesce de cu meșteșugă la 
vederea satului, de i se pare sore mare 
și luminosă!... Nu, jupâne pîrgară, nu 
este învățată popa Onofrei, ei mare pi
șicheri !...

Vorbele lui Glonță nu schimbară cur- 
sulă gândului obștescă, că așa-i omeni
rea, cucone: când apucă într’o parte, 
geaba'i pui stavilă, că ea ca și puhoiulă 
nețermurită, se repede la vale nepotolită. 
Ba încă Glonță era luată la ochi răi nu 
numai de părintele Onofrei, der și de 
totă sătulă.

Șoltuzulă chiar îi totă subția sim
bria ce-i plătea sătulă pe fie-care ană, 
pe măsura cu care Glonță subția și elă. 

cu vorba lui, cartea popii. Ear pîrgarii, 
frați de cruce cu popa, alegeau pentru 
Glonță opincile, de Sân-Medru și de Sân- 
George, totă putrede, de rămâneau porca
rulă pănă la săptămâna numai cu tălpă- 
logele dela măsa.

Păi așa-i decă te pui în poră cu 
domniile!... Vai de badea Glonță!... De 
dile rele, de păsuri și de lipse, elă a- 
junse slabă și deșirată și galbenă ca 
ciocanulă de cucută în tomnă.

Ear părintele Onofrei, totă mai ro- 
tofeiu, de nu’și mai încăpea în piele! 
Pălămarulă chiar punea prinsdre, că de 
o mai merge burta părintelui totă înfo- 
indu-se, încă o iernă și-o primăveră, 
apoi n’o să mai potă eși cu cădelnița, 
prin dvereele mici, la liturghiă.

Pănă și părintele Onofrei se speri
ase : și credendă că-i vina colivii și a 
colaciloră unși cu miere și încrestațl c-u 
miedă de nucă nouă, nici mai punea gura 
pe așa ceva!... Der burta totă în sporă 
mergea înainte! Hei!... traiulă ticnită, 
lauda hunii, mulțămirea sufletescă te în
grașă mai dihai decâtă coliva și colacii.

(Va urma.)
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îmi ridică pocalula întru înaintarea 
și unirea culturală a tuturora Românilora!

A orbirea tl-lui adv. Damianu: 
D-lor Onestitatea și iubirea perfecțio- 

neză pe orna. Tăria și credința sunt atribu
tele neapărate pentru vitalitatea unui po- 
poră. Decă națiunea română a păstrată 
aceste atribute, nu este mirare, căci s’a 
născută și a viețui ă în acestă țeră.

Cu atâtă mai mare merită însă este 
pentru compatrioții noștri Sași cari, ca 
venițl în acestă țeră, au păstrată aceste 
atribute ale esistenței loră naționale, ce 
le-au nutrită și susținută prin presa loră, 
care s'a distinsă înaintea cetitoriloră săi 
prin onestitate și iubire.

Ridică paharulă meu pentru repre- 
sentantulă acestei presse, d-lă Redactor 
ală foiei „Kronstădter Zeitung-, Iosef 
W. Filtsch.

----- --------------

Trniie rnsescl la gTauița anstro-română.
S’a răspândit cjilele trecute sgo- 

înotulu că unU corpu de armată din 
Caucasia ar ii primită ordină se 
plece la granița austro-română. Ecă 
acum ce i se scrie din Tiflis cția- 
rului „Kolnische Zeitung“ :

Ală doilea corpă de armată d’aicl a 
primită scirea, că va ave să părăsescă 
gamisonele caucasiane încă în decursulă 
iernei acesteia. La 29 Noemvre st. v. 
s'a liotărîtu în consiliulă de resbelă din 
Petersburgă d’a strămuta întregulă corpă 
de armată împreună cu o brigadă de vâ
nători și o divisiune de cavaleriă în gar- 
nisone permanente pe la granița austro- 
română. Trupeloră le va căde forte 
greu acestă schimbare, pentru că tote tra- 
dițiunile, relațiunile, moravurile și obice
iurile se legă de Caucas.

Ambele corpuri de armată cauca- 
siene compuneau o armată a parte, deși 
întregirea se făcea prin recruți din Ru
sia. Și apoi numai ce ’i dreptă, cor
purile de armată din Caucasia au dată 
probe escelente în timpă de resboiu și 
pace. In specială acesta se pote dice cu 
mai multă cuventă despre divisiunea de 
cavaleriă desemnată d’a fi dislocată în 
Basarabia. Acestă divisiune trece de cea 
mai bună trupă călăreță din totă armata 
rusescă. Prima brigadă se compune din 
regimentele de dragonl din Nișegorodși 
Tver, cari simtă cunoscute în Rusia pen
tru gloria loră răsbomică.

In ultimulă răsboiu cu Turcia, șepte 
oficerl din regimentulu de dragonl Ni- 
șegorodski au dobândită ordinulu sf. Ge- 
orge, lucru ne mai pomenită în istoria 
militară rusă. Poporațiunea din Caucas 
se va despărți cu greu de aceste trupe. 
Cu deosebire grea este strămutarea pen
tru corpurile oficeriloră, printre cari, mai 
cu semă la cavaleriă, figureză o mulțime 
de caucasienl distinși. Trupele acestea 
vora fi înlocuite cu trupe compuse din 
Caucasienl. In ultimulă ană s’au și for
mată mai multe batalione de vânători 
din Caucasienl, care suntă ore-cum tul
pina armatei caucasiene, care se va forma 
treptată.

------ j-S-e—

SCIRILE OII.El.
Cetimă în „Kolozsvâr11 dela 16 Ia- 

nuară n. : „Se scie, că dieta a nimicită 
mandatulu vestitului „domnă generala11 
și astfelă in cerculă Caransebeșului câtă 
mai curendtt va fi alegere nouă. După cum 
se scrie de acolo, elementulă maghiară 
și germană totă influința șl-o îndreptă 
într’acolo, ca Românii se nu alegă a 
doua oră pe Traiană Doda, care și așa 
acum nu mai pote fi alesă trei ani de 
dile. Pănă acum însă așa se vede, că le 
va succede Româniloră acestă demons
trația. Partida Maghiariloră și Germa- 
niloră are de gându să candideze pe 
Taraczg, arendatorulă băiloră hercu- 
lane*. — Cu alte cuvinte, tote mijlocele 
de corupțiune, întrebuințate de dușmanii 
noștri, nu voră fi în stare a înstreina 
pe bravii grănițerl de vredniculă loru ge
nerală.

** *
„Kolozsvâr11 se plânge, că in Orăștiă 

naționalitățile trăescă forte separată unele 

de altele. Nu este ună singură scopă, o 
singură nisuință, care să le unescă unele 
de altele. Românii. Sașii și Ungurii, fiă- 
care îșl au societățile loră deosebite; 
nici la petreceri nu mergă unii cu alții. 
In 7 Ianuarie Românii au dată ună con
certă, ală căruia succesu, dice „Kolozs
vâr11, este a se atribui învățătorului Ba- 
rauga și la care n’au luată parte, de- 
câtă esclusivă numai Românii. Acestă 
deosebire de caste, dice „Kolozsvâr11, 
nu va îmbunătăți situațiunea nici unuia, 
nici altuia dintre elemente. — Nu cre- 
demă că Românii împedecă pe Unguri 
d’a lua parte la petrecerile acelora. Ro
mânii suntă multă prea ospitalieri, decât 
să facă așa ceva. Der altceva îlă dore 
pe „Kolozsvâr11, Românii bine sein ce.

* * *
Cetimă în „Ellenzek,11 că la școla 

de stată din Câmpeni lucrurile mergeau 
bine pănă acum, copiii se deprindeau bi- 
nișoră cu limba ungurescă, macarcă limba 
română e predomnitore în acestă comună 
și din firea sa e forte solidă și neasimi
labilă cu alte limbi. Lucrurile însă acum 
s’au schimbată, căci inspectorulă de școle, 
Moldovan Gergely, a redusă numărulă 
învețătoriloră dela școla ungurescă și a- 
cesta a începută acum a scăpăta în pro
gresarea spre maghiarisare. — Moții Moți 
rămână, măcar de s’ară face fârîme ma- 
ghiarisatorii!

* * *
Suntă vre-o doi ani de când minis- 

trulă austriacă de culte și instrucțiune 
publică ordonase, ca pe teritoriulă juris- 
dicțiunei sale să se începă prelegerile în 
școlele poporale la orele 9 dimineța în 
locă de 8. Li Ungaria încă s’au făcuta 
deosebite încercări pentru introducerea 
acestui sistemă, altmintrea forte practică 
pentru anumite împrejurări. Inspectorulă 
de școle, dr. Iuliu Havas, spune în colo
nele lui „Ellenzek11, că elu a făcută în
cercări în direcțiunea acesta, și a încer
cată și părerea celoră ce stau în fruntea 
școleloru poporale confesionale, adresândă 
senateloră școlare și mai vertosă preoților, 
ca superiori ai școlelor confesionale gr. cat. 
și gr. or., scrisori oficiose în privința 
acestui obiectă. Precum se vede însă, 
preoții români nu prea au plăcere să țină 
sfaturi cu inspectorii ungurescl de școle, 
căci se plânge d-lă dr. Havas, că aceia 
nici n'au vrută să stea de vorbă cu elă.
— Grrrozavă lucru! Unde se ’ntorce, 
unde se ’nverteșce d-lă Havas, totă de 
Români se ’npedecă! Ferice de elu!

* * *
Reuniunea femeiloril române din Bra- 

■șovă pentru crescerea fetițeloră sărace va 
da Sâmbătă în 6/18 Februarie a. c. în 
localitățile redutei din locă o petrecere 
cu danță și cu lotăriă.

*
După cum anunță „Katonai Lapok,“ 

cu ocasiunea revisuirei legei militare se 
va dispune ca voluntarii pe ună ană, în- 
cependă cu anulă viitoră, după depune
rea esamenului de oficeră nu voră mai 
primi gradulă de sublocotenentă, ci nu
mai gradulă de cadetă-locțiitoră de ofi
ceră, și numai după ce voră deveni sub
locotenenți cadeții activi, cari stau îna
intea loră în rangă, voră obțină și ei 
gradulă de sublocotenentă. Se va mai 
dispune, precum se dice, ca voluntarii, 
cari după ună ană n’au depusă esame- 
nulă de oficeră, să mai servescă ună ană, 
și decă după acestă ană nu depună nici 
măcar esamenulă de suboficeră, atunci 
voră servi, ca și alți soldați, trei ani. 
Primi-se-va o astfel de disposițiune aspră ?

* * *
Sâmbăta trecută s’a duelată cu sabia 

în Silniu contele Bethlen G. cu contele 
Teleki A. Ambii duelanțl au fostă răniți, 
spune „Kolozsvâr11.

*
Astronomii dela „Ellenzek11 încu- 

nosciințeză pe cetitorii lui, că în comi- 
tatulă Brașovului a arătată „barometrulă“ 
în dilele trecute, când cu frigulă cela mare, 
24—28 și pe Buceci 30 grade „Reumeur.u
— Săracă sciință meteorologică ! Și apoi 
Kultur-egyletiștii dela „Ellenzek11 vreu 
să ne mai și cultive?

* **

Duminecă sera în 17 (29) Ianuarie 
se va da în sala hotelului Nr. 1 din 
locă obicinuita producțiune literară 'împre
unată eu danță din partea tinerimei ro
mâne adulte din Brașovidă-rechiu. Pro- 
gramulu îlă vomă publica câtă mai cu- 
rendă. E de dorită ca publiculă română 
să srijinescă câtă mai căldurosă acestă 
petrecere poporală, ală căreia venită este 
destinată în favorulă scolariloră români 
săraci din Brașovulă-vechiu.

—- -ol^o--------

Sciri polițienesc!.
S’a perdută alaltaerl după amedă 

între orele 2 și 3 pe drumă din pieță 
pănă în Blumăna o cărticică de notată 
(Notizbuch) cu suma de 70 fi. Onestulă 
aflătoră să binevoiască a o preda la că- 
pitanatulă polițienescă.

„ARDELEANA11
institntn de credita si de economii, societate je acții iu Oreștie. 

Convocare.
Domnii acționari ai institutului de 

credită și de economii „Ardeleana11, so
cietate pe acții, se învită în virtutea §-lui 
18 ală statuteloră societății la a

ll-a adunare generală ordinară, 
care se va ține la Orăștie în 26 Februarie 
1888 st. n. după amedă la 2 ore în loca- 
lulă institutului (Strada Domniloră Nr 12.)

Obiectele puse la ordinea elitei suntă:
1. Raportulă direcțiunii despre sta

rea întreprinderii preste totă și despre 
resultatulă primului ană de gestiune în
deosebi.

2. Raportulă comitetului de supra- 
veghiare.

3. Deciderea asupra compturiloră a- 
nuale și asupra împărțirii profitului curat.

4. Fixarea marceloru de presență 
pentru anulă viitoră.

5. înmulțirea capitalului socială.
6. Modificarea §§-loru 48 și 66 din 

statutele societății.
7. Eventuale propuneri făcute în sen- 

sulă §-lui 28 din statutele societății.
8. Exmiterea a doi acționari pentru 

verificarea procesului verbală alu adu
nării generale.

Domnii acționari, cari în sensulă 
§§-loră 20, 21 și 22 din statutele socie
tății dorescă a participa la adunare în 
personă ori prin plenipotențiari, suntă 
poftiți a-șl depune acțiile sale și even
tualele documente de plenipotență la casa 
institutului celă multă pănă la 25 Fe
bruarie st. n. la 12 ore antemeridiane.

Ortțtie, la 20 Ianuarie 1888.
Direcțiunea. 

------- -—---- ----

SCIRl TELEGRAFICE.
(Serv. part, ală „Gaz. Trans.11)
Berlină, 18 Ianuarie. Scrisorea 

împăratului, prin care mulțămesce 
la gratularea de anulă nou a reu- 
niunei „Crucea roșiă11 nu renunță 
la speranța, că timpulă în care 
reuniunei „Crucea roșiă11 îi incumbă 
seriosa problemă spre binecuvân
tarea întregei patrii, încă multu 
timpu va remâne depărtată.

Constantinopolli, 18 Ianuarie.
Scirea lui „Pester Lloyd11 : Voi- 
vodulu Marcu Milanov — de Kuesi 
— sărbătorită ca comandantă de 
armată, e acelă Muntenegrenă, 
care în timpulă mai nou e luată 
în perspectivă ca potrivită can
didată la tronulă bulgară.

Petersburgă, 18 Ianuarie. In 
rescriptulă cătră guvernatorulă 
Moscvei, Țarulă îșî esprimă spe
ranța plină de încredere, că în 
anulă acesta și în celă viitoră 
pacea i va permite, se consacre tote 
puterile prosperărei interne.

Pesta, 21 Ianuarie. Alegerea 
lui Holaky în Baia de Crișă con
tra lui Truța a fostă varificată.

Berlină, 21 Ianuarie. La pri
mirea presidiului dietei, împeratulu 
’și-a esprimată cătră președintele 
camerei deputațiloră deocamdată 
speranța că se va susține pacea.

Sofia, 21 Ianuarie. Se vorbesce 
din svonă, că în Filipopolă au is- 
bucnită turburări, care înse suntă 
fără însemnătate. Mai mulți ofi
cerl și civiliștî s’au încăerată unii 
cu alții, der poliția a restabilită 
ordinea.

Dublin, 21 Ianuarie. Deputa- 
tulă Blaine și preotulă catolică 
Max Fadilen au fostă arestați pen
tru vorbiri râsvrătitore.

Toulonu, 21 Ianuarie. In ar- 
senală domnesce mare activitate 
pentru a pregăti de drumă es
cadra, echipândă și înarmândă 
cuirasatele și încrucișetorii dispo
nibili. Lucrătorii suntă ocupați 
peste timpulă normală de lucru.

——"Sxys--------

Telegramă part, a „Gaz. Trans.11
Baia de Crișiu, 9/21 Ianuarie. 

— Petițiunea în afacerea abusu- 
riloră și nelegalitățiloru comise 
la alegerea dietală din Baia de 
Crișă a fostă respinsă de cătră 
dietă și alesulă ungură oposițio- 
nală Hollaky a fostă verificată. Apoi 
să nu fimă passivî, ci activi în 
passivitate ? i. —

NECROLOGU.
Din apropierea Babiului ni-se scrie, 

că la 29 Decemvre a reposatu în Deșii 
subjudele regescu Alexia Hossu în etate 
de 51 ani. A fosta fiiulă protopopului 
românii de odinioră Dumitru Hossu din 
Lozna mare, a studiata teologia în se- 
minarula româna din Gherla, pe care a 
continuat-o în seminarula S. Barbare în 
Viena. Adecă a crescută cu pâne ro- 
mânescă, der nu a trăita pentru Români; 
s’a lăpădată de preoțiă, s’a lăpădata și 
de nația lui română: a murită serma- 
nula compătimită de ai săi, și despre- 
țuita de streini. Așa ni-se scrie. I di- 
cemă: Dumnedeu să-i ierte picatele !

¥
Nicolau Popă Bota, advocata, în nu

mele său și ala celorlalți consângeni și a- 
micl, aduce la cunoseință, că iubitula 
său frate loanu Popii Bota, fosta oficianta 
reg. ung. în retragere, astădl la 1 oră p. 
m. a încetată din vieță în etate de 69 
ani. Rămășițele lui terrestre se vora as- 
truca Duminecă la 2 ore p. m. în cimi- 
tiriula gr. cat. din Maieia. Alba-Iulia, în 
13 Ianuariu 1888 st. n.

Fiă-i țărina ușoră și memoria bine
cuvântată !

*
In comuna S.-Enciu a repausatil 

în 7 Ianuariu 1888 st. n. lacobu Mure- 
șanu, economa, în etate de 90 ani, cu
noscuta în tota jurula sub nume de 
„moșu.“ Repausatula în decursulă vieții 
sale s’a bucurată de o sănătate rară, și 
era Româna verde așa, încâta când ve
dea desbinare între Români în trebu
rile naționali, ofta din adencula inimei, 
(jicenda : pănă când nu vora fi Româ
nii una? Repausatula, ca descendenta 
din familia Mureșeniloră, a celora, cari 
veninda din Maramureșa unuia dintre 
ei s’a fosta aședata în comuna S-Enciu, 
a fosta tată la 4 feciori și 2 fete, dela 
cari șl-a putută vede nepoți și nepote 
în număra de 40 și pe ațâța strănepoți, 
cari cu toții îla deplângă ca pe adevă- 
ratula lora părinte.

Fiă-i țărîna ușoră și memoria bine
cuvântată !

Ciirtiiilii pieței Brașovii
din 21 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote românesc! . C’ump. 8.45 Vend 8.47
Arginta românescă . w 8.42 8.45
Napoleon-d’orI . . . 10.00 10.03
Lire turcescl.... H 11.35 11.37
Imperiali..................... ,1 10.35 10.38
GalbinI.......................... 5.90 5.92
Scris, tone. „Albina11 6"/0 >1 101.— 102.—

98.— 99.—
Ruble RusescI . . . 109.— 110.—
Discontulil .... 67,—8°;|) pe ana

Rectificare. In o parte a edițiunei 
N-rului 4 din „Gaz. Trans.11 la una 
din felicitările publicate pe pag. 1, co- 
lona 2, din erore s’a pusa datula: Sal- 
cina, în loca de S a 1 c i v a, er pe colona 
3, șirula 17 de josa, în loca de neînfre- 
nații, se se cetescă: neînfrânții etc.

In Nr. 3, la subscrierile telegramei 
de felicitare ce ni-s’a adresata din Ora- 
dea-mare, din o regretabilă erore s’a lă
sata afară dintre subscrieri numele d-lui 
Ioan Pop.

Editora și Redactorii responsabila: 
Or. Aurel Mureșianu.
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FARMACIA

1 PSERHOFER
VIENA. Singerstrasse Nr. 15

la ,.g o 1 d e ii e u R e i c li s a p f e 1“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule unirersale"merită cu 

torn dreptulu numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nici o bolă. la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri etectulu loru miraculosu. în cașurile cele mai cerbi- 
cose. la cari multe alte medicamente sau întrebuințată înzadaru. s'a dobândită cu aceste 
pilule de nenumerate ori >i după unu scurtă timpu deplină însănctoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr.. I sulu cu 6 cutiore I fi. 5 cr.. la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițemlu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 1 sulu cu pilule 1 tl. ‘25 cr.. 
2 suluri 2 fi. :30 cr., 3 suluri 8 ii. 35 cr., 4 suluri 4 tl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr.. 10 su
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puținu de unu sulă nu se pote trimite.

Au incursu o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoru pilule mulțămescu 
pentru redobândirea sănătății loru după cele mai diferite și grele bole. Orl-cine a făcutu 
odată încercare, recomandă acestă medicamentă mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre
15. Maiu lbS3.

Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. pro
ducă adevărată minune, ele nu suntu ca alte 
așa de multe medicamente recomandate, ci ele 
ajută întru udevuru aprope la tute bulele. Din 
pilulele, ce am fost conianilntu la Pascl. am 
împărțită cele mai multe la muici și cunoscuțl 
și au lolositu la toți, chiar și persane de o etate 
mai mare și cu diferite bole .și defecte au do
bândită prin ele deși nu perfectă sănătate, der 
totuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a 
urma cu întrebuințarea Ioni. Te rogu der a-ml 
mai trimite încă o suluri. Din parte-mi și dela 
toți, cari amu avuții deja norocirea prin pilule 
D-v. a ne redobendi sănătatea, primiți cea mai 
cordială mulțumită. Martin Deutinger.

188.12—7

8

0 nouă inventiune 81 sc;ue a produsa cu totu dreptulu atata q 
adiniratiuue, este de ingeniosul ii ine- O 
lianicu-artistu englesu D-nulu Z\l;irston 
construata și pentru ori-ce stofă apli- 
cabilă js?

MASIHA
iecusutii universala,

multele scrisori de multămită.♦
pațiunilo ei cu vioiciune juveniliă. Acesta a mea 
mulțămita Ve rogi! a o întrebuința spre binele 
tuturoru colorii cari suferii. și Ve rogîî toto
dată, cn se-ini trimiteți din nou 2 suluri pilule 
și 2 bucăți săpunii chinezescu. — Cu deosebită 
stima, supusu Alois Novak, prim-grădinaru.

litga Szt.-(tyfirțiy. IA Febrnnrin
Onorate Domnule'. Nn Ve potii usprinia în 

dostulu cordialii mea mulțumită pentru pilulele 
D-v. de <jro-ce pre lângă njutorulu lui D-deu. 
coiitiorta mea cure dej» uni îndelungați n sufe
rită de miserere. s*n vindecată prin pilulele 
D-v.. și cu tot? că și acum trebue din când în 
când se întrebuințeze din ele totUșî sănătatea 
din ele, totuși sănătatea ci s’a îmbunătățită în
tru iitâtu. în cfttii pute st—șî vedă de tute ocu-

Stimate Domnule! Prcsnpunendu. că tote 
mediciimontcle D-tnh* voru li așa de bune, ca 
rtintinifulu balsttiiiS contra ihucrătttriloril, care în fa
milia mea a făcutu unu siurșitu grabnicii la mai 
multe umflături de degeră tura, m’am decișii po 
lângă totă neîncredorcu mea în așa numitele 
mijloci,* universale de lecuire, a lua rcfugiuln 
la pilulile curățitâre de sânge iile D-talo. ca 
prin ajuterulu acestoru iniei globulețc se bom- 
bardezu la emorrhoidele. do cari suferii de anî 
îndelungați. Nu esitezu do locu a ve mărturisi 
acumu, câ suferința mea învechită după o între
buințare de 4 săptămâni a încetată cu totulu, 
și câ recomandă aceste pilule în cerculu cunos- 
cințoloru mole cu cclă mai mare zelu. Nu am 
nimicu în contră și decă vei face întrebuințare 
în publică de aceste ale mele șire. însc fură de 
subsemnarea mea.

20 Februariu lbSl.
Cu înaltă stimă C. v. T.

Acesta face la ori ce lucru <le cusută serviț.iile cele mai cscelente.
Cose fără deosebire tote stofele. 
Este durabilă, din oțelu si ferii. 
Este simplă și ușoru de măniiatu.
Se furniseză în stare perfectă de lucru. 
N'are aprope niciodată lipsă de reparația.

Costă 
completă

florini 5.50
Mașina posede o întocmire, ca la cusută se nu se rupă aculu așa ușoru 
și este în totă privința forte practică. Fiă-care cumpere'șl imediată 
acestă admirabilă mașină de cusută universală fără prejudițiu. căci eu 

înapoiezii îndată fiă-căruia banii, decă mașina nu funcționeză.
('omatulcle se ofeetueseti eu rambursă poștală și simții a se adresa singurii 

mimai la: Jă-lmtes
Fabriks-I>rpol urnei* l£i*fiii<liiii£en.

O Wien, Margarethen, Wehrgasse Nr. 13 59. iug.g—.. Q

^XOOKXKXXXXXXXXX^

Balsaiui) contra degerătnrei de I. Pxer- 
hofer, de mulți am recunoscută ca celu 
mai siguru remediu contra suferințe- 
loră de degerătură de totu felulu. pre
cum si spre vindecarea raneloru înve
chite etc. 1 borcănelă 40 
terea francată 65 cr.

Ilalsaniu contra gușiloru, 
încredere spre lecuirea 
la gâtu. 1 flaconu 40 cr.. 
francată 65 cr.

Essențâ (le viață, (Picături de Prciga) con
tra stomacului stricatu, a mistuit ei rele 
și greutățiloră de totfi felulu, unu re
mediu de casă escelentu. 1 flaconu 20 cr.

Siiculu - Spitzwegerich, medicamentă de 
casă în genere cunoscutu și escelentu 
contra catarului, răgușelei si a tusei 
etc. 1 sticluță 50 cr.. 2 sticluțe cu tri
miterea francată 1 fl. 50 cr.

Alillă americană contra rhenmatismuliii, 
celă mai bunu medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri. Iscliias 
< bolă de tremuru), iunghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Lichioru din bnrueiii de Alpi dela W. 
O. Bernhard. 1 butelia 2 fl. 60 cr., ' 2 
butelia 1 fl. 40 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele austriece, și la casu, când unele din aceste 
specii nu s’aru afla în deposită, se voru procura la cerere cu promptitudine și câtu se 
pote de eftinu.

Trimiterile prin pesta se efectueză iute, decă se trimite pre- 
țulu înainte, seu cu rambursa.

Trimițendu-se prețiilîi înainte, (mai bine prin mamlatiî poștalii) este 
porto poștalii cu multii mai eftinu, decâtii la trimiteri cu rambursă.

cr., cu trinii-

remediu de 
umflăturilor^ 
cu trimiterea

Esență pentru ochi de Roniershausen. 
1 butelii 2 tl. 50 cr., 1 2 butelia 1 6. 
50 cr.

Prafu contra asudării picidreloru, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Pomadă de Tanochiiiin de 1. Pxerhofcr, de 
unu siru de ani recunoscută de medici 
ca cea mai bună dintre tote reme
diile pentru cresc^rea perului. Un bor- 
canu elegantu adj ustată 2 fi.

Piaștrii universalii de prof. Steudelu, la 
ranc din lovitură și împunsă, la totu 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargă periodică la pi- 
ciore, la deget ă, da rănile si aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 

s’a probată de multe 
trimiterea

de acestă soiu,
ori. 1 borcauu 50 cr.. cu 
francată 75 cr.

Sare universală de curățenia de A. 
JJulrich. Unu remediu de 
lentu contra tuturoiii urmăriloră diges- 
t urnei stricate precum : durere de cap, 
amețclă, cârcei la stomach. acrelă în 
gătii, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetu 1 fl.

Franzbrantwein 1 butelia 60 cr.

ir.
casă escc-

r55 gBnI a >J i w6 î
S8I yIgI5S
IUL ,

sg?
TV-

'ivZfi
FAG»'
41T.Ț

TT-"; •.' ■

4

cX*4jiK
5
>■<

’i

. A
j li. li.aU. ).

hs

>j
§

Rocu de ernă de Loden,
I. cualitate numai

fl. 5.
11. cualitate fl. tt.5O.

Celu mai bună, celă mai eftină și celu mai 
durabilu Rocă de ernft de Loden bună din 
Stiria, în colorile sură și cafeniu si în tote 
măriinele.—Ca mesură, grosimea la jieptă.

I do «l.i in/a elegante .și ciildiirose. în tute colorile dorite, împletite, fl 1 <i ijacnete (ie aanie, b foru puentu. numai n. i.mi
«rufn kia ■•kA pantaloni, roeft si gilotcâ lucrate din stofe bune Nurnai

UM4I1IH ^<IL<1 FI<11 FliIl'Votjl, și durabile do Brunn și Reiehenberg. pentu tom
na și 6rnâ, căldurosu căptușite, în tote colorile dorite si în tote mărimile. întreguIu costumii
costă numai fl. 6.50, II. cualit. fl. fl.50, III. solulu celu mai finii fl. 10.50.—Ca măsură ajunge grosimea la pept

.Mantale de pldie de cauciucu ..... 'm fl. B.45.
gantâ do paltonii lungu. in timpu frumoșii se pute întrebuința ]ie dosu ca Pardesiu. — Ca măsură ajunge 

înălțimea staturei.

.. i ij •- tibu Im r . ’ • . i . 1
'■r> !•« 4> ii» !• pi “•lnvălitori de masa și de patu,

Pflturi pentru călătorid și pentru cai., <iurawi<:n'tIi,r,.>aî"d”u !•<*’»
bordure colorate, bucata fl. 1.75, cele mai tine fl. 2.7‘>.

^«11111*1 elegante, enldurose, durabile. 7 4 mari, lucrate în colori fine orientale, cu ciu-
k *3 curei de șeniliă, fabuloșii do ieftine, bucata numai 11. 1. ti. i.

Singura espediare cu rambursă, seu cu plată anticipativii, xwft f/arniipâ, prin: 
Fekete’w FnhrlkM-liiiffer ferliser Hleldcr „zur ung. KroiiC0. Wlen.

WrlirKiiMxe Vr. 13 148.4—1
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A vist cL-lorti abonați!4

Subsemnatulu îilRunosoiințezii pe onor, 
publicu. că am deschi.su o

MĂCELĂRIA
vis-â-vis de Teatru. în 
unde se află totdeauna

Carne prospetă de

casaD-lui Korodi

vită 32 cr 
porcii 40 
vițelft 36
bine cântărită cuIleca) 

la oricare altă măcelăria 
anuariu a. c. încolo se va 

afla de vendare în măcelăria mea Salamiî 
Șuncă,Slănină, Untură, (’ârnațu polonezii etc

(Iu înultă stimă

Stefanu Bureția

Licitațiune liberă.
Casa dimpreună cu o grădină mare și frumosă a lui Zaharia Szava atlătore 

cetate, strada căldărarilorn sub Nr. 521 sfi va vinde pe calea licitațiunii libere 
25 Ianuarie 1888 înainte de amiadl la 9 bre în cancelaria căițilorfi funduare 
tribunalului reg. de aici.

Condițiunile de licitațiune simtă a se vede în cancelaria D-lui advocată 
Cari Adam din piață No. 91._________________________________________4.3— \

în
la
a

Pastile din
Sare de Kohbrunii

WIISHADIV

fabricate sub 
Wîeshiideri

controla oficială a orașului 
și a direcțiune! de cură.

Pustilele <le sare din Kochl>riinn-M es- 
bnden se întrebuințezi la tote acele bole. 
care afla tămăduire «lela isvorele din Wies- 
baden. Cu deosebire au una efee.ta favo
rabila la Cutările ale organelorfl de res
pirația, micșorândti tușea și ușurânda 
scoterea flegmei. La o întrebuințare mai 
lungă mijlocesc.fi o abstragere mai abun
dentă a sucului gastrica, și în urma acesta 
o îmbunătățire a mistuirei.

Prețulii unei «•util 80 <•«•.
Mai departe asemenea oficială contro

late: Săpunii de Koclibrunn-Wiesbaden 50 
er. bucata. Sare de Koeblirunn-Wiesba- 
den brută pentru băi 11. 1.50 r. a. per Kilo. 
Sare de bentu din isvornlfl Koehbrunn- 
Wiesbnden fi. 1.20 v. a. per sticlă. — Trimi
terea prin:
Wiesbadener Brunnenn-Comptoir,

Singurulu depositu principală pentru 
Austro-Ungaria: Farmacia C. Brady, Krem- 
sier (Moravia). Veritabila se afla în Brașov 
la Franz Kellemen, farmacia la „Biserica 
Albă," și Ferd. Jekelius. farm, la „Speranță". 

180,-1—2
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Rug'iim pe il-nii abonați ca la reiiioirea prenumerațiunei se 
binevoiască a scrie pe cujionuliî mandatului postalu si minierii de 
pe fiîșia sub care au primitu diai'uliî nostru pânit acuma.

Domnii, ce se abonezi! din nou. se binevoiascit a scrii* adresa, 
lâmuritu si se arate si posta ultimi).

Admini^li-(i(iiinea „(iaz. Trann.u
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovfl.

deschi.su
mijlocesc.fi

