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Mlrti de 50 de am
al*

„GAZETEI TRANSILVANIEI**.
(Taiova, 1 Ianuarie 1888.

Cu „Gazeta44 am crescută, cu 
ea în mână ani îmbetrâuitu.

Din ea am îiiyețatu și în ea 
ni'am deprinsă a scrie românesce.

Toții dela ea, pe lângă sînulii 
maniei mele, am suptă adevăra
tele sentimente de limbă și națio
nalitate românescă. .

Trăiască fundatorulu „Gazetei" 
ilustrulă încărunțită în lupte, d-lu 
Georțiiu Barițiut

Trăescă redactorulă ei Dr. 
-turei Miireșianu, pășindă cu vred
nicia pe urmele antecesoriloră sei!

Simeonu Mihălescu, profesorii de liceu. 
Reghinul» săsesc», 13 Ianuarie 1888.

Cu ocasiunea jubileului bă
trânei „Gazeta Transilvaniei44, pri- 
mesce sincferile nostre gratulări!

Gloria întenieiătoriloru ei, per- 
severanță și tăria următoriloru 
loru, ca să vedă isbenda dreptu- 
riloru naționale .'

Dee cerulu se trăiască „Ga
zeta14 și națiunea în eternă!

înainte! Noi te vomă sprijini! 
Eugenu Crișianu. Patriciu Barbu, 
Protopopule Rațiu, Dr. Todea, 
Miliailu OrbonașO.

Cățelulu-românu, la 1888 Ianuarie. 
Domnule Redactorul

Subscrișii, întăriți în convin
gerea, că prestarea tributului de 
recunoscință și manifestarea res
pectului și a devoțiunei față de 
promovătorii binelui intelectuală 
și materială în sînulă unui po- 
poru, nu suntu legate de festivi
tăți și bucurii momentane; ba nu
triți de credința, căminar festivi
tatea imposantă, care ați avută 
fericirea a-o serba însoțită de ură
rile binevoitore ale întregei româ
nimi, a fostă numai efluxuhi re- 
cunoscinței, devoțiunei și respec
tului obștei românescl: deși post 
festa, deră totuși încă totă sub im- 
presiunea momenteloru fericitore 
și ale entusiasmului de care pal
pită ac|I inima fiiloru lui Quirină, 
venim și noi la finea lustriloru de 
(|ece ani ai esistenței ȚGazetei44, 
și incoarea altoru lustri pe de cțece 
ori mai mulți și mai fericiți a ve 
felicita : primulu: ca nonagenară 
scăcjutu și defatigatu în puterile 
fisice, ca fostă soțu de luptă 
ai valoroșiloru D-tale predecesori 
dela întemeiarea „Gazetei44 pană 
acjî, în apusulă cțileloru vieți-mi 
scăpătate, stându-le întru ajutoră 
materialminte și moralminte după 
câtă i-a permisă împrejurările și 
sortea vieții; al doilea: ca ucenic 
și recrută ce se inițiază în lupta 
redeșteptărei naționale începute 
prin bătrânii venerabili ce acți în
tre vaetele mulțimei recunoscStore 
dispară de pe firmamentulu na- 
țiunei române.

Domnule Redactoră! Ve do- 
rimă ca abilitatea, zelulă, energia 
și bărbăția ce i-au caracterisatu 
pe glorioșii D-vostre antecesori se 
nu ve părăsescă nici când; scimu 
noi că „virtutem nunquam deseri 
invidia44, ci până ce vei redigea 
organulă d-tale în spiritulu de 
pănă acuma, înzadară se va găti 
genială pnstiirei se-lft stingă din 

cartea vieții, oh, înzadară! căci 
poporulă și cu poporală Ihnniie- 
<|eu va ii pururea cu elă; căci 
scrisă este, „vox populi vox Dei“.

La luptă înainte cu Dumne- 
(|eu! Noi, cei bătrâni, ne vomă 
ruga pentru isbenda causei drepte 
ce-o pledați, eră noi cei tineri ne 
vomă înșira la luptă sub stindar
dul ă „Gazetei44.

Vivat „Gazeta41 cu intrepicții 
ei conducători!

Simionu Bokșa, Parochtt. și Archi- 
diac. emerita. Grațiand Flonta. eoo- 
peratoril-preoțescă.

B. Lazuri, 4 Ianuarie 1888.
„Gazeta Transilvaniei!“ 
Strălucesce, lumineză, 
Din inimă ’ți-ureză:
Alexandru Pele preoții, Ștefanii Jete, 
Georgie Neagu învățătorii.

Caracalu, 10 Ianuarie 1888.
Domnule Directorul Regretă 

că nu am putută lua. parte la ju- 
bileulă de 50 ani ală mamei „Ga
zeta Transilraniei*, care a luptată 
cu atâta ardore pentru redeștep
tarea nostră națională.

Ureză din inimă, ca sub con
ducerea D-Vostre „Gazeta44 se vă 
vedă dorințele realisate!

Trăiască Directorulu „Gazetei!44 
A. Hențiescu, farmaciștii.

Secnșu, lângă Oravița, 25 Decemvre 1887.
Noi Românii din Secașu ve- 

nimu cu ună sufletu a’țl aduce, 
„Gezetă14 felicitările nostre sincere 
și profunde din incidentulu jubi
leului de 50 de ani ai esistenței 
tale gloriose și ai luptei tale în
coronate.

Inimile nostre palpiteză pline 
de entusiasnm la serbarea acestui 
evenimentă unică în felulă său la 
noi și cugetulu nostru se legănă 
în brațele dorului inefabilă de a 
ne mai ajunge asemenea fericiri.

Pronia divină reverse darurile 
sale cerescjjpreste tine, lungescă’țl 
vieța și să’țl îmulțescă puterile ca 
se ne fii digu neînvinsă și se ne 
poți învăța multi, mulți ani minte 
și frăția românescă.

loan Popovits preotu gr.-or. Ion Coca 
negustorii, Petru Daba, Nicolae Grivu, 
Alexa Popa, Ionii Vucu, Leontie Popa, 
Alexa Pasula, los. Stupinianu, Du
mitru Pascu, Akim Wuk, lacob Man- 
da, Ion Ciorobară, Alexa Budilă, Ni- 
cola Măruga, Pavelu Bicâ. Filip 
Roina Filipu Roșka, Teodor Grivu, 
Teodor Bunia, Akim Gruia, Akim 
Sekula, losif Manciu, Atanasie Dragu, 
Avram Popa învățătorii gr.-or., Va
lentină Dioniu docente rom.-unitu.

Sigu, 8 Ianuariu 1888.
Fii salutată „Gazetă44, Matronă 

a gintei române, pre care Tu o-ai 
condusă în continuu în timpă de 
50 de ani. Tu te bucuri acuma 
de fructele mari ale osteneleloru 
Tale. Jubileul u Teu este o ser- 
bătore măreță a națiunei. Națiunea 
română doresce împreună cu Tine, 
ca și de aci înainte se’i poți fi 
spre ajutoră și ’ȚI doresce ca’Atot- 
puterniculă Dumneijeu ș.e Te tră
escă la mulți ani, și în grelele îm
prejurări se-Țl dee puteri și mai 
tari! loanu Popiliu.

Brașovu, 12 <24) Ianuarie 1888.
A disă deputatulu Meltzl în 

dietă, că Maghiarii nu potu ave 
tendința de a maghiarisa pe Sași, 
pentru că esistența Sașiloră ca Sași 

este unu interesă de frunte ma
ghiară.

Este interesantă modulă cum 
aprețieză organulă națională să- 
sescă din locă „Kronstădter Zei- 
tung44 declarațiunea de mai susu 
a deputatului sasu.

„Se pote ceti printre ronduri 
— dice numita foia — că, după 
Meltzl, Maghiarii trebue se dorescă 
esistența Sașiloră în Ardelu ca 
contra-pondu față curomânismulă. 
Esistința românismului prin urmare 
trebue că nu este în interesulă ma
ghiară și de aici urmeză cu nece
sitate în sensulă logicei lui Meltzl, 
că față cu românismulu ca și față 
cu slavismulu esistă tendința de 
maghiarisare.44

„Intrebămu acum —■ continuă 
„Kronst. Ztg.“ —luat’a guvernulu 
ungurescu și societatea maghiară 
față cu Românii, Serbii, Slovacii 
și Croații mesuri de maghiarisare, 
cari se nu fi lovită totodată, și pe 
Sași ?“

„In ce constă adecă măsurile 
de magiarisare ? In prima liniă în 
legile școlare maghiarisătore și în 
nerespec.tarea legii de naționali
tate.44

_rf,Oare limba maghiară nu s'a 
impusă totu așa de rigurosu șcd- 
leloră săsescl, ca și celorlalte școle 
nemaghiare ?“

„Nu se calcă legea de națio
nalitate în ținuturile cu popora- 
țiune săsescă totu așa, ca și în alte 
ținuturi ?44

„Nu se întiințeză pretutindeni, 
în comune săsescl, tocmai așa ca 
și în cele românescl, școle de stată 
maghiare, cari n’au altă scopă de- 
câtu de a maghiarisa ? N’au voită 
se introducă limba maghiară chiar 
și în gradinele de copii săsescl?44

„N’au încercată a înmulți nu- 
merulă Maghiariloră în orașe să
sescl, tocmai așa ca în alte orașe 
nemaghiare, transplăntând într’en- 
sele o mulțime de funcționari ma
ghiari, cari prea adeseori numai 
spre onore nu-i servescu maghia
rismului, er administrațiunei nu
mai spre favoru nu-i suntu ?u

„Nu s’au maghiarisatu pe calea 
ordinați unei esamenele fârmaciști- 
loră nu numai pentru Sași, ci și 
pentru celelalte naționalități?44

„Și — spre a aminti și ultimele 
doue măsuri de maghiarisare, deși 
nu cele mai de căpetenii! — nu lo- 
vesce ilegala impunere de a scrie 
pe scrisorile oficiale adresele un- 
guresce, nu lovesce ilegala pre- 
tensiune de a da chitanțe ungu
resc! perceptoratelorfl reg. pe Sași 
ca și pe Români?44.

„Pote se nege optimismulu lui 
Meltzl aceste fapte?44.

După ce pune aceste între
bări, „Kronstădter Zeitnng11 ajunge 
la logica conclusiune, că Sașii nu 
suntu mai puțină amenințați în 
esistența loru prin nisuințele de 
maghiarisare, der iiindu mai slabi 
la numără suntă multă mai peri
clitați ca celelalte naționalități.

Din ace,stă a loru propriii con
vicțiune Sașii își potu trage în
vățătura.

Este mai favorabilă, mai po
litică și mai practică lucru pen
tru ei de a forma o „falangă" cu 
guvernulu și cu Maghiarii asupri
tori, ori de a forma o falangă cu 

naționalitățile deopotrivă cu ei 
asuprite și prigonite?

- -----

Situațiunea din afară.

Corespondentulă din Viena 
alu „Agenției Havas14 a transmisă 
resumatulu mai multoră conver- 
sațiunl ce a avută Ia Pesta cu 
diferite personagii politice, precum 
și opiniunile asupra situațiunei ce 
circulă în camera deputațiloră un
guri și în cercurile guvernamentale.

Mai înainte de tote țineam a ne da 
semă, decă simțementulii răsboinicu este 
așa de adencii după cum se crede în 
streinătate. Adeverulu e, că cu tdte că 
se depărteză naturalmente orl-ce idee 
de provocare, perspectiva unui resboiu 
pare a fi acceptată atâtu în stânga câtu 
și în drepta Camerei.

Lumea se îndoiesce de aceea, că o 
învoielă ar fi posibilă.

Amu dice chiar, că e temere de unii 
compromișii care, după părerea aprope 
generală, n’ar putea decâtil se prelun- 
gescă situațiunea precară actuală, fără a 
inspira încrederea pentru viitorii și fără 
a permite încetarea preparativeloru. Chiar 
în jurulU președintelui consiliului, d. 
Tisza, nu se arată nici o încredere în 
menținerea păcei, și aci asemenea pre
domină opiniunea, că răsboiulu ar fi pre
ferabilii unui compromisă care n’ar re
gula nimicii, admițendă că acestii com
promișii ar fi cu putință.

Der cu tote acestea am întrebată 
pe mai multe personagii politice, decă 
Germania ar sili la A’iena se se. accepte 
un compromișii, ce s’ar face la Pesta?

— In afară de intervenirea rusescă, 
ce Berlinulu n’ar îndrăzni a. ne propune, 
ni s’a răspimsil: noi nu vedemil altă so- 
luțiune seriosă pentru Bulgaria, der în 
sferșitU, d^că s’ar găsi lina, am fi siliți 
s<5 cedămii.

— Tocmai pentru acesta lumea vo- 
esce din când în când s<5 forțeze pe d. 
Tisza a repeta vechile sale declarațiunl, 
pentru a împedeca, prin aceste decla
rațiunl, orl-ce tentativă de acestii soin.

D. Helfy, autorulil unei interpelări 
recente, ne dicea în acestă privință :

‘“„Noi voimu se audim din nou pe 
guvernft spunendu-ne, și nu ne îndoimu 
că ne va spune, câ țera nu va permite 
ca o intervenire se se facă, nici să se a- 
ducă vătămare autonomiei bulgare.

întrebarăm atunci pe d. Helfy, cum 
înțelege elu acestă autonomiă? Comportă 
ea celu puțină, influența de care se bu
cura Rusia sub prințulă de Battenberg ?

— De loc, — ne spuse elă.
— Atunci, decă Bulgarii, modifi- 

cândil simțimintele lorii, ar goni pe prin
ții! Ferdinandti și ar numi unu prinții 
favorabilii Rusiei ?

— După noi, conchise d. Helfy, 
primejdiile și sorții de conflictii ar ră
mâne aceiași.

Vom adăuga, că acestă opiniune a- 
prope intransigentă există ' cu diferite 
nuanțe în celelalte cercuri din cameră 
și chiar, der mai ascunsă, în cercurile 
guvernamentale.

Voirăm să cnnoscemil în urmă im- 
presiunea reală pricinuită prin continu
area înarmăriloril rusescl, și opiniunea 
asupra rolului actualii alu Germaniei și 
asupra concursului său în casil de res
boiu. E convingerea, că Rusia cată se 
recâștige, în ori ce stare de causă, per- 
derea de timpii ce-i impune lunga sa 
mobilisare .și după opiniunea emisă de 
cercurile guvernamentale acesta pote se 
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facă situațiunca forte critică in puținii 
timpii.

Cu tote că în ceasul! acesta, in in
teriorul" Austro-Ungarici. pregătirile, înar
mările și mișcările de trupe se facil pe o 
scară mare s’a decisă să se lucreze, 
într'o lună seu două, și pote chiar îna
inte prin măsuri luate mai aprope de 
graniță, decă Rusia nu va înceta să ar- 
meze. Din acesta moment! pacea va fi 
forte multă compromisă ; căci admițendu 
că Germania ar voi să evite ună con
flicte austro-rusfi, ceea ce nu e de locă 
demonstrată, nu se vede cum ar putea, 
fără a găsi mai dinainte o soluțiune a 
cestiunei bulgare, să împiedice pe Ru
sia și Austria de a se apropia fiă-care 
de granițele loră respective. De alt- 
minterea, cu tote cele ce s’au spusă 
deputății unguri n’au pierdută încrede
rea în Germania, pentru ocrotirea inte- 
reseloră austro-ungare în Balcani. Decă 
ar trebui să isbucnescă un conflictă din 
causa uneltiriloră militare ale Rusiei, se 
crede deci în camera din Pesta nu nu
mai că Germania nu s’ar opune, der și 
că ar sprijini fără a întârdia armiile aus
tro-ungare.

Preocupările financiare, precum și te
merile asupra resultatului unei campanii nu 
esă la ivelă decâtă într’ună modă timidă.

Ori care ar fi resultatulă acesteia 
din urmă, se crede numai, în stânga 
camerei, că o modificare a dualismului ar 
pute se urmeze de aci.

In casulă celă mai rău, ne vorbindă 
decâtă de pierderile materiale, Austria 
ar evacua Bosnia și Erzegovina

Se așteptă respunsulu d-lui 
Tisza, care se duce mai ânteiu la 
Viena, ca se primescă instrucțiuni 
cum are sS răspunejă.

--------Io?.’-------

Din camera ungară.
Terminândtt deputatulu națio

nalii sasu Meltzl vorbirea sa, se 
ridică deputatul! Blasiu Orban, care, 
după ce își esprimâ părerea de 
reu că liberaiismulu lui Tisza apar
ține deja acțl reminiscențelor is
torice, cțice cu privire la vorbirea 
deputatului sasu:

Salută cuvintele ce le-am aurită, 
care au atinsă corde de frățietate, ce de 
multă nu s'au audită. Decă fiăcare fiu 
ală nobilei națiuni săsescl ar cugeta ca 
Meltzl, s’ară înlătura îndată diferențele 
ce esistă încă arjf și nu numai s’ar rea- 
lisa ușoră împăciuirea cu statulă, ci și 
celelalte fracțiuni de națiuni ale Ardea
lului s’ar pute alipi una de alta și să 
lucreze în comună în interesul! țării.

Bugetulă nu-lă primescă; regimulă 
lui Tisza e o plagă pentru țeră, cu tote 
astea n’ar dori ca mortea să scape țâra 
de elă, din contră] îi doresce vieță lungă, 
der nu caministru-președinte. (Ilaritate.) 

Președintele : Facă pe oratoră atentă 

asupra unei espresiunl ce contrazice cele 
mai primitive noțiuni ale dreptului de 
stată maghiară. A vorbită adecă de na
țiunea săsâseă și de celelalte fracțiuni de 
națiuni în Ardeală și așa ceva nu cunosce 
dreptul! de stată maghiară. (Aplause.)

Ore se nu scie președintele — 
ori se preface că nu scie — cumcă 
în acesta stătu nu e numai na
țiune maghiară, ci că și Sașii 
sunt ti națiune, și Românii, și Slo
vacii, și Serbii ș. a. și că tote a- 
cestea împreună formeză statuii! 
și că acestu stătu este și trebue 
se fia poliglotă, câtă vreme suntu 
aceste națiuni?

Der se vedem! ce a respunsu 
ministru-preșbdinte unguresc Tisza 
la vorbirea deputatului sasu Meltzl. 
Ministrul! unguresc! face și el! 
la rendu-i complimente deputatu
lui sas! (Jicendu, că a spusă în 
modu parlamentară și frumos! 
gravaminele conaționalilor! sei ar
deleni. Der legea din 1876 — 
Zice d-lu Tisza — nu s’a făcută 
din dușmăniă cătră Sașii ardeleni, 
ci fiindă că așa au cerută intere
sele administrațiunei; acelașă lucru 
s’a făcută și cu Ungurii — Cu- 
manii-Jazyii, Haiducii — și cu 
Secuii, cari pote că din punctă 
de vedere municipală posedau 
drepturi mai radicale. Cu pri
vire la Universitatea săsescă a 
Zisă ministrulă ungurescă, că ea 
niciodată n’a posedată ună cercă 
de dreptă municipală, prin ur
mare în 1876 nu l’a perZutu. Ea 
a avută o cliiămare culturală și 
dreptulă de a’și administra averea, 
și acbsta și l’a și păstrată. Apoi 
continuă:

Tocmai decă și domnii deputațl văd! 
— cum cred! că văd! — cumcă enigma 
păstrării naționalității lor! în Ardeal! 
este, că deoparte servesc! cu fidelitate 
statului ungar!, de altă parte își sus
țin! cultura lor! la nivelul! de acum și 
de se pote o ridică, atunci trebue să 
vâdă ei că în Universitatea săsescă au 
păstrat! aceea ce le e necesar! din 
punct! de vedere al! acestor! scopuri 
culturale.

Am Zis! de mult! și o dic! și a- 
cum, că elementele ungurescl și săsescl 
în Ardeal! ar trebui să țină unul! cu 
altul!. Mă bucurii, că am audit! acum 
ânteia.șl dată, că și dânșii pătrund! acesta. 
(Strigări în stânga: Și Zay a spus’o!) 
Așa desvoltat! n’am audit’o, și decă a 
Zis'o forte bine a făcută.

Asta are un! sens!, der nu acela 
ce a amintit! d-1! deputat!, că adecă 
sunt! constrînșl a forma o partidă să
sescă deosebită și a nu se alătura nici 
unei alte partide, fiind! că nu se pot! 
alătura din motivul! partidei guvernului 
și din acela al! oposițiunei.

Se'ml credă d-1! doputată, că decă 
Sașii — precum cu bucuriă am audit! 
acesta dela densul!, deși e simplu da
toria loial — dovedesc! și cu fapte, că 
sunt! fideli statului ungar!, că sunt! 
gata să lucreze pentru elu și să’i aducă 
și jertfe, și adecă astfel! să dovedescă, 
că acea vestită foiă din Sibiiu („Sieben- 
burgisch-Deutsches Tageblatt“} și cliiar 
și câțiva domni dintre Sași să înceteze 
a fi acel! isvor!, din care conaționalii 
lor! din streinătate își scot! cele mai 
nedrepte acusărl contra nostză — să'ml 
credă, că d-nii deputațl în acel! mo
ment!, în care acestea ar! înceta, se 
pot! alătura oricărei partide a țării: a- 
lăture-se, decă le place, toți oposițiunei, 
acesta nu va schimba nimic! în situa- 
țiunea lor! și în procederea și dreptatea 
politicei ungurescl față cu ei. (Vii a- 
probărl.)

Der se-ml credă că a se provoca la 
situațiunea silnică, că adecă aderenți a 
diferite păreri politice, vedl bine cu es- 
cepțiune de unii, cari s’au alăturat! unei 
partide, au fost! nevoițl să formeze o 
deosebită partidă săsescă, acesta însem- 
nâză a nu cunosce vieța constituțională 
sănătosă. (Aprobări generale.) Căci vieța 
parlamentară sănătosă doresce, ca par
tidele să nu se grupeze după rassă, ci 
după convingeri. (Vii aprobări.)

Repet!, cât! timpii voiu ave eu in- 
fluință, nu voiu comite niciodată o ne
dreptate, căci nici pănă acum n’am co
misă (ce vameși și fariseu, ce Iesuită! 
— Red.), der decă vor! face ceea ce cu 
bunăvoință i-am sfătuită acum, atunci 
să’ml creZă că, chiar decă s’ar! alătura 
toți ambelor! oposițiunl, voiu face to
tul! ce pote face bunăvoința unui gu
vernă pentru ei și direcțiunea, ca Sașii 
în Ardeală să formeze cu Ungurii îm
preună o falangă. (Vii aprobări.)

Cu alte cuvinte, totă bună
voința și-o va arăta guvernulu un- 
gurescu, decă Sașii își voru pune 
grumazulu sub genunchele lui — 
ca să formeze o falangă!

„Pester Lloyd“ Zice că, decă 
Sașii acceptă idea de stată ma
ghiară și limba, ungurescă, asta nu 
însemnoză o concesiune din partea 
lorii, ci e o datoriă asupra căreia 
nici nu se mai pote discuta. „Dela 
Sași anume se înțelege de sine acesta, 
căci numai ținendfi strînsu la idea 
de stătu maghiară își potu apera 
esistența, ei, cari suntu o insulă 
ce dispare, de mică ce e în mij
locul valurilor elementelor streine.“

Așa dăscălesce foia ungurescă 
pe compatrioții Sași, după ce i-a 
prinsă, ca și Tisza, cu declara- 
țiunea, că se supună ideii de stată 
maghiară, care nu e altceva de
câtă : maghiarisare curată.

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

Trupele dela granițele ruso-anstro-gerniane.
„Militar Wochenblatt11 constată, că 

efectivele de pace ale corpurilor! de 
armată întrunite la granițele militare ale 
celor! trei puteri se ridică : pentru Rusia 
la 315,500 omeni cu 689 tunuri de cam
pania, și pentru Austria la 38.000 omeni 
cu 338 tunuri de campaniă.

-Ri că este ! Ei, acestă tronă ți-lă 
dau țle. Eu mă scolă să șeZl tu, dâcă-ml 
vei spune ce gândi are Traiană cu mine.

— Eu am venită să încheiu pace. 
Nu țl-e rușine, Rege?

Der regele Decebală nu se mai stă
pânea. Ca o vulpe sângerată, der încă 
șireată, voia să mușce, și se umilea, se 
tîra la piciorele lui Longină.

— Etă nobilimea mea, Zise elă, ui- 
tându-se rotă în juru-i, feciorele dace, 
mamele dace vin! la piciorele tale, pi 
că vrei!

Și pănă să se desmetecească Lon
gină din furia de vorbe a regelui, cele
12 fecidre (afară de Dochia) căZură în 
genunchi la piciorele lui. Ele erau îm
brăcate : cu haină ușoră de lână albă și 
subțire, cu mâneci, și lungă pănă ’n pă
mentă, cutată, deschisă puțină la gâtă 
și strinsă la mijlocă cu colan!. Pe dea
supra o manta colorată, fără mâneci, 
scurtă și cu taliă. Unele, după portul! 
tribului, aveau pe cap! mahramă subțire, 
altele nu aveau. — Erau Acolo : Andrada, 
Bricena, Dada, Surata, Comosicena și alto 
fiice de nobili. Biicena lui Bărhală, co
pilă albă și nesărutată, grăi lui Lon-

Comparând! situația militară pe te
ritoriul! graniței ruso-germane, se con
stată că pe o suprafață de aprope 
119.456 kilometri pătrațl pentru Ger
mania și de 119.311, pentru Rusia, por
țiunea germană, care este cea mai mare, 
este ocupată de 81.714 omeni cu 14,520 
cai și 238 tunuri, pe când, pe porțiunea 
rusă, se numără 123.275 omeni, 24.198 
cai și 274 tunuri.

De asemenea, gamisona din Var
șovia cuprinde 20,000 omeni, 3.600 cai 
și 54 tunuri, pe când aceea din Konigs- 
berg cuprinde numai 7.700 omeni, 1.400 
cai, 50 tunuri, și aceea din Breslau 
5.000 omeni, 1.100 cai și 32 tunuri.

„Invalidul rus!“ a susținută că în 
Germania orientală, dela 1878, s’au cons- 
trunit 4.850 kilometri de drum! de feri. 
„ Militar Wochenblatt“ observă că dela 
acea dată nu s’au construită decâtă 
1.865 kilometri în Prusia orientală. Prusia 
occidentală, Posania și porțiunea Silesiei 
situată pe malul! dreptă ală rîului 
Oderă.

SCIRILE pILEl.
Atragem! atențiunea contribuăbililoru, 

cart au datorii intabulate pe proprietă
țile și realitățile loru, precum case etc., 
ca să fasioneze aceste sarcini pe blan- 
chetele, ce le primescă dela oficiul! de 
dare orășenesc!, căci li se scade din dare 
în proporțiimea mărimei datoriei ce în- 
greunâză realitățile loru, Terminulă pen
tru aceste fasionărî este numai pănă la 
19 (31) Ianuarie 1888 inslusivu. Se mai 
primescă fasiunl asupra capitaliiloră a- 
cestora passive pănă în 15 Februariu n. 
1888, însă numai pe lângă o petițiune, 
în care trebue să se justifice Infărițiarea 
fasiunei. Luni și Marți 18 și 19 '30 și 31) 
Ianuarie a. c. însă se primescă încă fa- 
siunile, fără nici o petițiune, de cătră 
oficiul! de dare orășenesc!.

* * *
E cu neputință să întreprinflă „pa- 

trioțiiu ceva fără să facă „cestiune na
țională11 din acel! ceva. Așa e vorba să 
se prefacă colegiul! „Miko“ din Sepsi- 
Săn.Georgiu în liceu cu ajutorul! statului. 
De repețite ort au petiționată ministrului 
Trefort atât! colegiul! câtă și comita
tul! Trei-scaune, și acum în urmă și con- 
ventulă reformată susținu petițiunea „din 
interesă națională mai înaltău. Minis
trulă, sciindă că visteria e golă pușcă, 
11-a răspunsă totdeuna: Nincs pânz! 
(Nu-să bani). Acum a apărută sub acestă 
titlu și o broșură, care ar fi chemată a „do-

„FOILETONULtT GAZ. TRANS.“ 
“(3)

STRĂBUNII NOȘTRI
A o velă Istorica

Anulu IDi după Ch.riflt.

Cartea I. — Pădurea Bersovia.
CAP. I.

Der preoții se pregăteau s’o urce pe 
rugă, ca de acolo s’o arunce în țeapă.

Longină le făcu semnă să stea, a- 
poi vorbi lui Decebală:

— Decă Zici tu că ești stăpânitor 
ală văzduhuriloră și apeloră carpatine, și 
ești omă er nu ești fiară, împlineșce do
rința unui dușman pe care l’au înșelată...

— Spune ce vrei, răspunse Decebală, 
fără a se supăra, der fără a ridica capulă.

— Dărueșce-ml Zilele jertfei.
La aceste cuvinte regele deschise 

ochii mart, se ridică iute de pe bolovani 
și se apropie de Longină:

— Ale tale suntă, dise elă îndesată, 
der spune !...

Acestă vorbă i se repetase de ne
numărate ori. Decebală îi cerea să-i 
destăinuâscă secretele armatei romane 

și să-i spuie cum să potă ajunge nop- 
tea pănă la împăratulă Traiană.

La acestă nouă întrebare Longină își 
lăsă ochii în pămentă și amuți. Regele 
se trânti din nou jos! și, supărată, strigă:

— Să se sfârșească odată cu ru
gurile !

Preoții începură a urca pe Dochia 
pe grămada de lemne. Longină, nepu- 
tendu-șl stăpâni mânia, se apropia de totă 
de tronă și Zise mai la urechea regelui:

— Ai îmbătrânită câne, și vei muri 
ca ună câne ! Zeii nu iartă se îngropi de 
vie atâta frumușețe. Ridică-țl ceața de 
pe ochi și uită-te!

Fără voiă, Decebală își întorse pri
virile spre locuia țepeloră, și văZendil 
pe fiică-sa, sări de pe tron! cu buzdu- 
ganulă în mână și opri pe preoți. Apoi 
apucă pe Dochia de braț! și aducend-o 
pănă în fața lui Longin!, o trânti la pă
mânt! :

— îmi pare rău... rinji elă. Inchi- 
nă-te la dușmană, muiere, că ți-a scăpată 
Zilele.

Și-și întorse privirile. Longină o ri
dică de jos! și o încredința preoțiloră, 
cart o reconduseră și o lăsară singură în 

frunZaru. Ca ună sore ce se uită inapoi 
peste munți, ochii ei cătară lungă la elă 
peste umerii popiloră, și când și-i muie 
în jos! și plecă, sorta ei se hotărise...

Furiosul! rege apucă pe Longin! de 
braț! și ’ncepii a-i vorbi, ca prinsă de 
spasmuri:

— Ții minte pe Burebiste ? Elă a 
fostă Rege dacă. Elă a bătută pe îm
păratulă vostru Alețianu cu generalii lui. 
Elă a făcută din Dacia o țâră mare și 
gloriosă ... Pe mine, mă veZl? Eu sunt 
Rigă, așa-i ? Am bătută pe Bastarni, am 
bătută pe Buri, pe Boi, pe Geți, — chiar 
pe voi v’am bătută! Am bătută pe Sa
bină și l’am ucisă; am bătută pe Fuscu 
și l’am ucisă ; am scăpată Zarmizegethusa 
de mâna lui Iulianusu ... V’am bătută 
de patru ort, și m’ațl bătută odată, o 
singură dată ! Ei!... și pentru acestă sin
gură dată, așă vre se vă crăpă capulă în 
bucăți, așă vre să împungă cu vîrfulă su
liței în ochii împăratului vostru!... Tro- 
nulă meu este elă celă mai mândru sub 
sore ? Eu simt Rege ? ...

Longină dete lungă din capii:
— Tu ești Rege, — der tronul! tău 

nu este celu mai mândru sub sdre. 
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vedi44 ministrului, că prefacerea cole
giului în liceu (gimnasiu superiori) e o 
ce.stiune de vieță pentru poporațiunea 
secuiască a Trei-scaunelortl și „ună in
teresa eminenta națională44. Decă și 
unde suntă compacțl Ungurii îșî tema 
esistența lora națională, atunci n’avemă 
decâta să i plângemă.

* * *
Cetimă în „Foia Decesană14, că d-la 

T i t u M a iores c u, reîntorcendu-se din 
o călătoriă făcută la Londra cu soția 
sa, a stata Marți în 5 Ianuariu a. c. în 
Caransebeșa spre a cerceta pe uncliiula 
său după mamă, pe Preasânțitulă Epis- 
copa diecesana Ioan Popasu. D-la Ma- 
iorescu a tăcuta într’una o visită de cur- 
tuasiă și d-lui generala Traiana Dodc.

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

* $■*
Comisiunea administrativă a comi

tatului Szabolcs luase mai multe dispo- 
sițiunl restrîngătore față cu scola jido- 
vescă Talmud-Tora din Kisvarda. Mi- 
nistrula Trefort s’a năcăjită foca și a 
trimisa comisiunei administrative o a- 
dresă, în care îi înfruntă că s’a ames
tecata și unde nu’i fierbe ola.

Nu’i vorbă, sângele apă nu se face! 
Der en să fi fosta o scolă românescă, 
cine ar fi data, de bucuria, mai tare din 
pinteni ca d-la Treforta!

* * *
Din comitatula lui Banffy-pașa ni 

s'a scrisa, pe la finele anului trecuta, 
că în cercula Betlenului s’a alesa la a- 
nula 1883, mai multa fără voia alegăto- 
rilora, notara peste cinci comune româ- 
nescl, aparținătore notariatului Chiusei, 
una măestru lăcătușă numita „Simon 
Karoly-, fosta odinioră „Simionă Cirilă-, 
cum se vorbesce. Ni se scrie că acesta 
notara năpăstuesce cumplita poporala și 
cu tote acusările grele ce s’au adusa în 
contra lui, e tota tare și mare în pos
tula său.

* * *
Din incidentula Anului nou, vete- 

ranula preota din Iclodă și protopopă 
ala tractului Logeardului, d-nula Ioana 
Papiriu Popa, ne trimite una frumosă 
elogiu la adressa meritatului archidia- 
confi emerita Simionă Bocșia, astădi preot 
în Cătelulu-română. D-la Bocșia are 
deja 90 de ani de etate, vieță de tota 
frumosă și rară aparițiune în dilele de 
adl. A funcționată ca protopopă în 
tracturile de ațuncl: ala Ormanului, ala 
Ungurașului, ala Budei și mai în urmă 
ala Logiardului, A întemeiata prin sir- 
guința sa mulțime de biserici și scoli, 
cari voră servi înaintea poporului ro
mâna, păstorită de ela, ca durabile mo
numente ale memoriei lui scumpe. A în
mulțită averile bisericescl și școlare, a 
îmbunătățită materialicesce sortea mul
tora preoți și învățători. Din memo
rialele scrise de ela, și cari ar fi de do
rita să și-le scrie fie-care preota referi- 
tora la propriula său cerca de activi- 

gina, cu palmele lipite ca de rugă
ciune :

„Ești mândru ca ștejarula și nalta 
ca munții, fie-țl milă de Dacia și scap’o !“

Decebala, care sta la o parte, crunta, 
tresărea din când în când:

— Nu să scape Dacia, răcni ela, Dacia 
o scapa eu, der să scotă ochii câniloră!

Longină le ruga să se ridice de josa 
și le vorbi cu glasa blânda, ca unu Ro
mana curtenitora ce era:

— Am venita să înclieiu pace. Decă 
așa vinde Roma pentru rozele vostre, ce 
s’ar face ele în mânele unui trădătora?...

— S’ar veșteji, cjise fără să se gân- 
descă Bricena.

— S’ar veșteji repetă Longina.
— înapoi cu muierile, strigă Dece

bala, pe care totă acestă învîrtire de și
retlicuri, la care la supusese Vezinas, îlă 
bolnăvea.

Der și Longina se deștepta câte
odată din lungile gânduri ce-la apucau, 
și, pe când Decebala făcea una pasa 
spre feciore, ela i se puse în cale, nalta 
și liniștita, întincjenda spada de lemna 
ce purta totdeauna în mână:

— Deci, Rege, să dărîml codurile 

tate apară încă și alte multe merite ce 
și 11-a câștigată elă pentru clerulă și 
poporală românescă. In urma acestora 
merite în două renduil a fostă candi
dată de canonică pentru consistorulă 
Archidiecesei de Gherla, căreia aparține, 
der neobținendă întărirea guvernului, 
n’a putută fi canonică. Se află încă in 
deplină sănătate și continuu lucreză pen
tru biserica și poporală său. Duinne- 
4eu să-lă țină încă mulțl ani!

* *
Li împrejurimea Gilăului, comit. Co- 

j ocnei, țeranulă lonă Selica împușca, cu 
două împușcături din pușca sa cu două 
țevi, doi mari porci sălbatici.

** *
Aprope de Șușanorețu, în comit. Ti

mișului, acum vr’o trei-patru dile doi 
gendannii fură atacați de o haită de 
lupi. Gendarmi s’au apărată multă timpu 
cu curagiulă unoră desperați, der în fine 
părăsindu - i puterile, fură sfâșiațl și 
mâncați de bestii.

** *
Li Clușiu ună învățăcelă ală lui Ja- 

cob Rosenzweig bătu pe stradă la 24 
Ianuarie n. fără milă ună cală cu o pră
jină. Poliția l’a dusă pe bătăușulă în 
răcorea arestului. Totă în Clușiu învă- 
țăcelulă Lazar Goldner de 16 ani ame
nință pe mamă-sa cu ună cuțită, fiindă 
că n’a vrută să’i dea bani. Poliția îlă 
duse în arestă.

Multe năsdrăvănii se petrecă în re
ședința Kulturegyletului.

- * "O ---

„Musa Română."

Deodată cu aniversarea a 50-ea a „Ga
zetei Transitvaniei“ a apărată foia mu- 
sicală „Musa Română,u redactată de Ia- 
cobil Mureșinnu, profesoră de musică în 
Blașiu.

Acesta însemneză, că ne-a trebuită 
muncă onestă și seriosă de deci de ani, 
pentru ca, pe lângă foi politice și lite
rare, bisericescl și școlare , să avemă și 
o foiă musicală de valorea „Musei Ro
mâne.14

Aparițiunea acestei foi musicale e 
cu atâtă mai importantă, cu câtă ea 
’șl-a pusă din capulă locului ca țînță: 
conservarea neprețuitului tesaură ală mu- 
sicei nostre naționale și presentarea lui 
publicului streină, spre a’i admira frum- 
sețile și bogăția.

Numărală primă ală „Musei Ro
mâne44 cuprinde în adevără bucăți de 
musică națională, curată românescl, ne
falsificate, așa precum le cântă Româ- 
nulă din inima Ardealului, der întocmite 
și arangiate cu dibăciă artistică. Ast- 
felă suntă „Frundulită de bujorii* și sal- 
tulă ardelenescă „Româncuța*. Capri- 
ciulă „ Cimpoiului mai alesă e o lucrare 
de adevărată artă musicală caro face onore 
nu numai compositorului lui, ci și mu-

Archidavei, Buridavei, Patavisei și Zar- 
mizegethusei...

— Mai de grabă va căde capulă 
lui Traiană și ală tău, de pe umerii loră, 
decâtă o scândură din preajma Zarmize- 
gethusei, dise Regele, sălbatică.

— Să dai înapoi Romei.. .
Der tocmai atunci, cei 13 preoți se 

apropiară și căcjură la piciorele lui Lon- 
gină, afară de Vezinas, care, rămasă 
dreptă, întinse mânile în ventă și chemă 
puterea lui Zalmolcse asupra lui Lon- 
gină, decă va ave gânduri bune pentru 
Daci, er decă nu, îlă afurisi. Apoi se 
întorse cătră boerl și le făcu semnă să vie.

Boerii căcjură și ei în genunchi a- 
fară de doi, cu barbele albe, care tre
cură la dreapta și la stînga lui Vezinas. 
Acesta vorbi:

— Romane, ai cunoscută pe Bure- 
biste, căci elă țl-a bătută neamulă.

— Tocmai de aceea Traiană vre să 
vă ia pe toți șerbi, răspunse Longină.

— Pi că nu ! strigă Decebală.
— După Burebiste, urmă Vezinas, 

Burebiste, biciulă Tatălui, Zalmolcse a 
chemată să domnescă peste Daci pe Duras, 
der mâna lui înțeleaptă i-a luată buz- 

sicei nostre naționale perfecționate. „Hora 
miresei* de d-na S. D.... (Sovastia Da- 
videscu, fiica răposatului Jacobă Mure- 
șianu) e plină de frumsețe, ce i-a mă- 
rit’o arangiatorulă ei prin arta sa, va- 
riindă monotonulă acompaniamentă o- 
bicinuită pănă acuma în hore. „Nu 
plânge14, cu melodia ei dulce și plină de 
sentimentă, e ultima bucată din frumo- 
sulă și bogatulă cuprinsă — nu atâtă 
prin mulțimea bucățiloră, câtă mai multă 
prin framsețea melodieloră și prin aran- 
giarea și compunerea loră artistică — ală 
„Musei Române44, care începe cu eroi- 
culă și insuflețitorulă „Marșil jubilării* 
compusă cu ocasiunea serbărei jubileu
lui de 50 de ani ală „Gazetei Transil
vaniei44. Cinci bucăți suntă arangiate 
pentru piană, er „Nu plânge14 pentru 
voce și piană.

Nu putemă decâtă să ne felicitămă 
că avemă o asemenea foiă musicală, care 
deja în primulă numără ne presintă a- 
devărată artă musicală, pe lângă fram- 
sețe și bogățiă.

Der aci ml-am dată numai modesta 
mea părere; publiculă cunoscătoră de 
musică va judeca și va apreția însuși 
valorea „Musei Române.44 S. B.

-- —-

Baiu în Sibiiu.
Reuniunea femeiloru române din Si

biiu arangeză ună baiu ce se va ține în 
11 Februarie st. n. în sala hotelului la 
„Impăratulă romană.44 Inceputulă la 8 
ore sera. Venitulă curată este destinată 
în favorală reuniunei. Comitetulii reunitinei.

Prețulă de intrare: a) de personă 
1 fi. 50 cr., b) membrii de familiă câte 
1 fi. 50 cr. de personă, er dela 3 per- 
sone în susă de fiă-care personă câte 1 
fi. Logea mare 8 fi., logea mică 5 fl. 
Bilete de intrare se vendă în diua ba
lului înainte de amedl dela 10—12 și 
după amedă dela 3—5 la hotelulă „Im- 
păratulă romană14 camera Nr. 1 și sera 
la cassă.

SCIRl ULTIME.
Pesta, 28 Ianuarie. Avea-vomu 

resbelu peste doue luni? Acesta 
e întrebarea pe care toți o punu. 
Cele 19 foi politice cotidiane, care 
aparu aci, au diferite aprecieri a- 
supra acestui punctu. fiarele i- 
lustrate suntu pline cugravurl re- 
presentându tipuri de soldați ruși 
în campaniă. La ferestrele libră
riilor sunt atârnate broșuri cu titlu: 
„Resbelu la primăvară44, prin care 
se explică operațiile viitdre, cu 
diterite planuri colorate.

Tote aceste nu suntu decâtu 
aparențe. In poporu nu se crede 
la evenimente grave, der lucru 
curiosă, cu câtu ne apropiămă de 

duganulă, căci era muere, și l’a dată 
stăpânului nostru Decebală.

La vorbele acestea feciorele cântară...
— Astădi, urmă Vezinas, gloriosulă 

nostru stăpânitoră, leulă munțiloră, groza 
dușmaniloră, Decebală, se duce de bună 
voia lui, după ce a ridicată Dacia la 
mărire. Elă îți dă tronulă ție, Longine, 
decă vei jura se bați pe Traiană!...

— Bătrâne, dise Longină, ai vădută 
vreodată Istrulu curgendă spre apusă, 
ori Aluta fugendă la munte ? .. .

In acestă minută preoții și boerii se 
dau la o parte și cele 13 văduve cu co
pii se apropie de Longină și-i cadă și 
ele în genunchi, săratându-i piciorele. 
Copii se prindă de elă, unii goi și sprin
teni, alții plângendă. La acestă prive
liște Decebală îșî întorse capulă. Una 
din femei, ca și feciora din coră, întinse 
mânile și-i vorbi:

— Ne-amă lăsată leșile pustii; ne- 
amă lăsată ogorele ințelenite. Ne-au mu
rită păserile ; ne-au murită juncii; ne-au 
murită bărbații, — și am venită cu pruncii 
la tine, mărite stăpâne, să ne plecămă cape
tele în pulberea picioreloră tale: ajută-ne !

(Va urm) 

centrurile care potu fi mai bine 
informate, cu atâtă mai inuitu im- 
presiunea se schimbă, spre a de
veni pessimistă. In cercurile poli
tice suntu puținu cam reservați, 
în sferele însă guvernamentale nu 
se vede decâtu în negru situa- 
țiunea.

Londra, 28 Ianuarie. Se tele- 
grcfiază din Viena cătră „Times44, 
că ministrulu Rusiei la Cetinge a 
fostă chemată la Petersburg. F6- 
metea bântue în Muntenegru și 
există temeri, ca bande de Mun
tenegreni se nu năvălescă în ță
rile vecine.

fiarele din Petersburgă și 
Varșovia aducă scirea, că în tim- 
pulă din urmă au fostă prinși în 
Polonia rusescă mai mullțl indi- 
vicjl, cari ară fi avută de gândă 
să împartă arme între poporă și 
să-lă revolteze în contra Rusiei. 
Numiții indivizi se c|ice că ară fi 
supuși austro-ungarî.

DIVERSE.
Regimu severu trebue că portă di- 

regătorală din vechia Marcă în comuna 
sa, căci nu de multă publică următorelej: 
„... Și apoi mai dau de scire ca fiă-care 
porcu din comună, care e să fiă ucisă, 
are să se însciințeze celă puțină cu 3 
6re mai nainte la visitatorulu cărnii, es- 
cepțiune făcendă numai acela, care se 
bolnăvesce pe neașteptate44. Bietele ani
male !

Doctorulii Machenzie a primită din 
America invitarea, ca să se ducă la ună 
pacientă în Michigană, i-s’a oferită ună 
onorar de trei-decl mii dolari seu 150,000 
franci der doctorală a refusată, căci nu 
vrea să se ducă într’o depărtare așa de 
mare de prință imperială germană

Cursulu pieței Brațovu
din 28 Ianuarie st. n. 1888.

Bancnote românescl . Cump.. 8.44 Vend. 8.46
Argintu românescă • n 8.40 n 8.44
Napoleon-d’orI . . • n 10.— n 10.02
Lire turcescl. . . ■ n 11.30 ji 11.35
Imperiali .... n 10.30 n 10.35
GalbinI..................... ■ n 5.89 5.95
Scris, fonc. „Albinau 6°’° 0 n 101.— 102.—

n n ” ^o/o 98.— ji 99.—
Ruble RusescI . . 109.— 110.—
Diacon tuia . . . • 6'/,--87o Pe ana

Cursulfi la bursa de Viena
din 27 Ianuarie st. n. 1888.

Renta de aurii 5% . . ..................... 97.50
Renta de hârtii o°/0......................................83.70
Imprumutulu câilorii ferate ungare . . 148.75
Amortisarea datoriei căiloru ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . ' . 97.50
Amortisarea datoriei căiloril ferate de

ostu ungare (*2-a emisiune) . . . 124.50 
Amortisarea datoriei căii orii ferate de

ostii ungare (3-a emisiune) . . . 110.75 
Bonuri rurale ungare....................................104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banatii-Timiști .... 104.50
Bonuri cu cl. de sortare ......................... 103.50
BouurI rurale Transilvane......................... 103.75
Bonuri croato-slavone ...............................103.—
Despăgubirea pentru dijma de vinii un-

gurescu .....................................................99.50
împrumutului cu premiula unguresed . 118.50
Losurile pentru regularea Tisei și Sege-

dinului........................................................ 123.25
Renta de hărtift austriacă................................ 78.70
Renta de argintii austriacti........................... 80.50
Renta de aurii austriacti...............................109.90
Acțiunile băncei austro-ungare. . . . 136.30
Acțiunile băncei de credita ungur. . , 865.—
Acțiunile băncei de credita austr. . . 279.— 
Arginta —.— GalbinI împărătesei. . 5.96
Napoleon-d’orI................................................10.011/,
Mărci 100 împ. germane................................ 62.16
Londra 10 Livres sterlin ge......................... 126.45

Bursa de BucurescT.
Cotă oficială dela 26 Ianuarie st. v. 1888,

Cump. vend.
Renta română 5"/„ . . 90.— 91.—
Renta rom. amort. 5°/o 93.’/. 94.—
Renta convert. 6°/0 . . 87. >/2 88.’â
împr. oraș. Buc. 20 fr. 36.— 37.—
Credit fonc. rural 7°/0 102.— 103.—

o c n ^°/o 88.— 88?/.
„ „ urban 7»/0 . 101.- 102.—
n n n ' 94.— 95.—

r.o/ti n n u Io • 84.— 85.—
Banca naț. a Rom. 500 Lei. . 10.15 10.20
Ac. de asig. Dacia-Rom 2.28 2.30
Ac. de asig. Națională. 198.— 200.—
Aura contra bilete de bancă . 17.>/4 17-7.
Bancnote austr. contra aura. . 2.18 2.2
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FARMACIA

I. PSERHOFEH
VIENA. Singerstrasse Nr. 15

la ..g o 1 d e n e n R e i c h s a p f e 1“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale^, merită cu 

totă dreptulă numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nici o bolă, la care 
nu ar fi probată în mii de rasuri efectulă loră miraculosă. în cașurile cele mai cerbi- 
cose, la cari multe alte medicamente s'au întrebuințată înzadară, s'a dobendită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănetoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr.. I sulu cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

TrimițAndu-se prețulă înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule i H. 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 su
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puțină de ună sulă nu se pote trimite.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestoră pilule mulțămescă 
pentru redobândirea sânetății loră după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a tăcută 
odată încercare, recomandă acestă medicamentă mai departe.

Reproducemu aci câteva dintre
I^onqanq. 15, Maîtt 1SS8.

Prea onorate Domnule! Pilulele D-v. pro- 
dneu adevărată minune, ele nu suntn ca alte 
așa de multe medicnmente recomandate, ci ele 
ajută întru adeveru aprdpe la tăto hulele. Din 
pilulele, ce am fost comandata la l’asci, am 
împărtitu cele mai multe la amiol și cunoscuțl 
și au tolositu la toți, chiar și peradne de o etate 
mai marc și cu diferite b61o și defecte au do
bândita prin ele. deși nu perfecta sănătate, der 
totuși o îmbunătățire însemnată, și voescu a 
urmă cu întrebuințarea lorii. Te rogu der a-ini 
mai trimite încă 6 suluri. Din parte-mi și dela 
toți, cari amu avută deja norocirea prin pilule 
D-v. a ne redobândi sănătatea, primiți cea mai 
cordială mulțămită. Martin Oeutinger.

multele scrisori de mulțămită.
juvenală. Ac6stn a mea mulțămită Ve rogu n o 
întrebuința spre binele tuturoru celoru cari su
ferii, și Ve rogu totodată, ca se-ml trimiteți 
din nou 2 suluri pilule și 2 bucăți săpunu chi- 
nezescu. - Ou deosebită stimă, supusă.

Alols Novak, prim-grădinară.

Btga Ssl.-(!ij6rtiy, 16 Fehrnariu 1882.
Onorate Domnule! Nn Ve potu esprima în 

destula cordiala mea mulțămită pentru pilulele 
D-r. de 6re-cc pre lângă ajntorulu lui D-deu. 
consârta mea care deja ani îndelungați a sufe
rită de miserere. s'a vindecată prin pilulele 
D-v., și cu tote că și acum t re buc din când în 
când se întrebuințeze din ele totuși sănătatea 
ei sa îmbunătățitu întru atât îi. în cătu pbte 
se-șî ve<|ă do tote ocupnțiunile ei cu vioiciune

Stiinato Domnule! Presnpmiondu. că tbte 
medicamentele D-tale voru fi așa de bune, ca 
ren umt tulii balsam u eantra degeraturi lorii, care în fa
milia mea a tâcutu unu sferșitu grabnicii la mai 
multe umflături de degerătură. m'atn deciau pe 
lângă tdtă neîncrederea mea în așa numitele 
mijlâcc universale de lecuire, a lua rofngiulu 
la pilulile curățitâre de eânge ale I)-talc. ca 
prin ajutorulâ acestoru mici globulețc se bom- 
bardezu la emorrhoidele. de cari saferu de ani 
îndelungați. Nu esitezu de locii a ve mărturisi 
acumft. că suferința mea învechită dnjui o între
buințare de 4 septemânl a încetatu cu totuld. 
și că recomandă aceste pilule în cerculu cnnos- 
cințeloru melc cu celu mai mare zelu. Nu am 
nimicu în contră și dâcă vei face întrebuințare 
în publică de aceste ale mele șire, înse fără de 
subsemnaren mea.

20 Fobruarin 1881.
Cu înaltă stimă C. v. T.

188.12—

Rocii de ernă de Loden, |
numaiI. cualitute

BSST fi. 5. -W
II. cualitate fl. <».5O.

Cehi mai bună, cehi mai eftină și celu mai 
durabilii Rocă de ernă de Loden bunii din 
Stiria, în colorile sui ii și cafeniu și în tote 
m&riiuele.—Ca mesură, grosimea la peptu

Jacircte de dame, si <’ăldur''s“- - toto fl. l.M)

Bulsamn contra degerat lirei de I. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscută ca celă 
mai sigură remediu contra suferințe- 
loră de degerătură de totă felulă. pre
cum și spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelă 40 
terea francată 65 cr.

Balsamu contra gnșilorn, 
încredere spre lecuirea 
la gâtă. 1 flaconă 40 cr., 
francată 65 cr.

Essență de viață, (Picături de Pi aga) con
tra stomacului stricată, a mistuirei rele 
și greutățiloră de totu felulă, unu re
mediu de casă escelentă. 1 flaconă 20 cr.

Snculă-Spitzwegerich, medicamentă de 
casă în genere cunoscută și escelentă 
contra catarului, răgușelei și a tusei 
etc. 1 sticluță 50 cr.. 2 sticluțe cu tri
miterea francată 1 fl. 50 cr.

Alîtlă americana contra rheumatismului, 
celu mai bună medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri. Ischias 
tbolă de tremură1, jungliiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Lichioru din buruanî de Alpi (lela 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 austriace, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în deposită, se voră procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pote de eftină.

ir Trimiterile prin postă se efectuezi iute, deci se trimite pre
țuit! înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulu înainte, (mai bine prin mandatii poștali!) este 
porto poștală cu multă mai eftină, decâtă la trimiteri

cr., cu triini-

remediu de 
uinflătnriloră 
cu trimiterea

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 butelia 2 fl. 50 cr., ’/■» butelia 1 fi. 
50 cr.

Praf ii contra asudării piciorelorrt, 1 cu
tia 50 cr. cu trimiterea francată. 75 cr.

Poinadă <le Tanoehinin de I Pserliofer, de 
unii șiră de ani recunoscută de medici 
ca cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu eleganții adj us tatu 2 fl.

Plast.ru universală de prof. Steudelu. la 
rane din lovitură și împunsă, la totu 
felul ii de bube rele si la umflături în
vechite. ce se spargă periodicii la pi
ctore. la degetu, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acest.u soiu, s’a probată de multe 
ori. 1 borcană 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sure universala <le curățenia de A. IU. 
Bulrich. Ună remediu de casă esce- 
lentti contra tuturoru urinăriloră diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtu. suferințe haemoroîdale. constipa- 
țiune etc. 1 pachet ă 1 fl.

Franzbrnntwein 1 butelia 60 cr.

0 nouă inventiune
5

care a produsă cu totu dreptulu atâta 
admirațiune, este de ingeniosulu me- 
hanicu-artistu englesu D-nulu Mărston 
constniata și pentru orl-ce stofă apli
cabilă

MAȘINA
iecusutii universali

Acesta face la ori ce
Costă 

completă 

florini 5.50.s
lucru de cusută servițiile cele mai escelente.

Cose fără deosebire tote stofele. 
Este durabilă, din oțelu și feră. 
Este simplă ți ușoru de mânuatii.
Se furnisăză în stare perfectă de lucru. 
N’are aprdpe niciodată lipsă de reparația.

Mașina posede o întocmire, ca la cusutu s<j nu se rupă acultt așa ușorii 
și este în totă privința forte practică. Fiă-care cumpere’șl imediată 
acestă admirabilă mașină de cusutu universală fără prejudițiu, căcî 

decă mașina nu funcționeză.
singura

îuapoiezu îndată tiă-căruia banii,
Comandite sc ofectuew'i cu rambursa poștală și suntă a sc adresa 

numai la: Feke.tcs
Fahriks-Blepot neuer lA-fiiuhiiițren.

Wien, Margarethen, Wehrgasse Nr. 13 59.

Avisii i-loru abonați!
Ruirăm pe il-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștalii și minierii de 
pe făsia sub care au primitu diaruli'i nostru până acuma.

Domnii. ce se aboimză din nou. să binevoiască a scrie adresa 
lămuriți! și se arate și posta ultimă.

Atlmiiuslrtițimied K(îcz. Ttiihk.

Mantale de ploie de canei ucu "ei/ A» 6.15.
gantn de paltonu lungu. în tîuipu lrumosu se pate întrebuința po dogii ca Pardesiu. — Ca măsură ajunge 

înălțimea staturei.

Iiivălitoi;! de m<wă și (le putu, țâ.1^5.

i !>.*• ■•liA i pantaloni, roca si gilotrft lucrate din stofe Inmo Numai
I UMjIIIIIV „mu ÎJttl 1^ și durubilo do Brunii și 10 ichcnherg. pentu tuni- 4l \i.
nă și (Snia, câhlurosu căptușite, în tote colorile dorite si în tote mărimile, Intregulii costumă 
costă numai fl. 6.50, II. cualit. fl. 8.50, III. soiuIu celu mai finii fl. 10.50. Cu niesurâ ajunge grosimea la peptu.

liii'î elegante, căldurose, durabile, 7 4 mari, lucrate în colori fine orientale, cu cin- 41 |
r'î!.... .• curci de șeniliă. fabulosă de ieftine, bucata numai fl. 1. 1

D

Fondată
im

193.50—fi

Piituri pentru cilletorirt și pentru cai, K'.'r'durais1îon'5l“rm,1ri'.ldun fl» 1*75.
bordure colorate, bucata fl. 1.75, cele mai fine fl. 2.7o.

Singura espeiliare cu rambursă, seu cu plată anticipativă. sub guranția, prin: M
l'ekrte'x I'»l>i-ikH-l.nKei» ferliger lileider „zur un,;. Hronf, Wirn. ț, 

ll’elirjfnMHe Xr. 13 5». 118.1—2 ►<

Care este cea mai tuna hârtia pentru țigări?
rxsnBtE’«

Acestă întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabilită deja în mo
dulă celă mai ne 
dubiosă.

Nu este reclamp 
golă, ci unu faptu 
constatată prin au
torități scientifice 
de primulu rangă 
pe basa analizei com- 

_______ paratice a diferite- 
1 loră hărții de țigări 

mai bune, ce se află 
încomerță, căhărtia 
de tigărij «'gj.

LES DERNIERES CARTOUCHES“

ORICE CONTRAFACERI A ACESTEI 
HURTll SE VA URMĂRI CONFORM

 OEPME SA^alimiCE raXnaMQI
■

dîaM.11.
• ®4iai 3®)mmss ArsHinsm

iu
«jgC. if. ■

HEI uMjfflC M B8H

Frați! BRAUNSTEIN
SIN&URÎ FABRICAflTI

------Paris-------
\ scocnnuurctn.L-nuiRM

W „DOROBANȚI Lt ‘

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisii,
<».» Bololcvard Fxvliiians.

cu deosebire cea mai u.șdra și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin Or. Pohl, profesoră la facultatea țech

in* .» în Viena. Dr. Liebermann, profesoră și conducfctoră alu stabilimentului chemicu de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesoră de Hvgienifl la Universitatea nemțescădin 
Praga. a produsă chiar resultatulu strălucită, că hărtiele de țigări ,,Les dernieres Car- 
touches“ și ,,Dorobanțulu“ suntă cu 23—74n n mai ușore, și că împărtășește fumului de 
tutunu cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hârtii analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hârtiă, a cărei Etiquetâ semăna cu desemnulă aci imprimată si care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare eu gros a hârtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUNSTEIN FRERES,
■VIEX. II. Bez.. Nejrerlejrasse Xr. 8.

și se află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.

SEMNE PENTRU CAPITALIȘTI
Fondată
IMÎ»

din partea lui

HERM. OOmMACHER,
Cassâ de Bancă protocolată,

Wallnerstrasse Nr. 11.
e când miliarde din averea, națională se plasez.! cu firmă încredere în putere i susți- 

! netore de stată a vechiului imperiu. în valori de stată rentabile, la celu mai mică 
semnă de posomorîre a situațiunei politice tresare atâtă fiecare proprietaiă de rente, 

câtă și aceia, cari și-au plasată banii în valori de căi ferate și în valori locale, și îșl 
aruncă într’o iritațiune neîntemeiată hârtiile și alei’gă la cea mai de aprdpe cassă de 
păstrare, care la rendulu ci îșl plaseză banii erăși numai în valori egale, oferindu depo
nentului interesele minime și nepennitendu nici o controla în ailministrațiunea ei. Se 
recomandă așa deră în prima liniă a alege numai hârtii din patria bine fundate, a că
rora rentabilitate e garantată sub tdte împrejurările, care ișî recâștigă cursurile chiar și 
în timpii de resbelu și care suntă maijne susă de ori ce îndoelă. A-și mobilisa averea 
impune precauțiune sub acesta înse înțelegă a se desface de tote hârtiile negarantate 
și a-șl procura numai valori bine probate.

Ocasiunea. ce nu s’a ivită, de mulți ani, că: 
rentele noMre forte bine rlnHHOte aducă 
liArtli gaiumtiăr de nle eâiloru ferate aducă 6" tl 
priorități forte solide aducă 5° (l n 1

-â fie folosite de toți capitaliștii speculanți pentru a-le cumpera. '
Deuroce ia bursă momentnlu este totulii, me rogu pentru înștiințări la timpu, pentru 

•■a s6 puteți apuca momentnlu potrivită, și se puteți trage l'olosă din ridicarea < ursului 
hârtîiloru recomandate dc mine. ---- Pentru capitaliștii, cari vreu se-șl asigure cur-
sulu ce momentană este eftină, suntă totdeuna gata pentru unu acontii potrivită, care 
în casă de lipsă pote fi și în hârtii de valore. de a-le avansa banii pană când voră fi in 
posițiune de a 'șl lua în primire efectele tote, s6u parte din ele ori de a-le pute vind c 
cu folosă. InfurmațiunI în privința acesta se dau în modă directă și gratuită.

Tipografia A. ilUREȘIANE, Brașovîî.

Plast.ru

