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(Săflză cnozccții cetită zi!
„Gazeta Transilvaniei" întră în anulîî alu 52-lea alu esistenței sale.
Nenumăratele dovecli de simpatiă și de încredere ce le-a primită acestu organu de publicitate din partea Româniloră de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincl4ecea a esistenței sale s until cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimatfi pe încrederea publicului românu și condusă. de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulu nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei 4ece ani din urmă, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloru cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvaniei" a începută se apară de trei ori pe septemână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare’ în fîe-care 4b erași cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulu poștală.

De atunci încdce amu făcută totă ce ne-a stată în putință spre a aduce îmbunătățiri atâtă în redactarea 4iarului câtă și în 
întocmirea sa esterioră, pentru care scopă amă isbutită ca 4iamlu se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceră astă4i dela ună 4iara, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu putemă 4i°e ca amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astă4l când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea 4iaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisdre și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tote nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru^recâștigarea drepturiloră poporului românu: 
se cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energia și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă noue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei11 nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale ce le propagă se pota pătrunde pănă și în coliba țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemă și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale ameliorări în 4iarulă nostru.
Pe lângă programulă, ce l’amă observată pănă a4i la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

pănă acuma pote nu le-amă putută da atențiunea cuvenită.
Spre scopulă acesta amă avută fericirea a concentra împrejurulă nostru unii numără însemnată de bărbați cu cunoscințe speciale, cari 

voră colabora regulată la foia nostră, așa ca materialulă ce’lă va conține să fiă câtă mai variată, instructivă și acomodată trebuințelor^ 
poporului, nu numai pe tăremulă politică, literară și socială, ci ținendă deopotrivă semă și de interesele sale din punctă de vedere ală economiei, 
educațiunei și higienei, ală afaceriloră sale cu autoritățile cu cari vine mai desă în atingere și ală trebiloră sale financiare și Comerciale.

Afară de aceea câștigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună 4iara cotidiană nu este în stare a pă
trunde în tote păturile sociale — parte mare din causa prețului lui — și astfeliu sciind că să semte trebuința de a i se face cu putință 
ori și cărui Română, care scie ceti, ca să fiă informată despre interesele și trebuințele lui, ne-amă decisă ca dela anulă nou 1889 înainte 
se mărimu în modă destulă de însemnată prin adausuri numerele lldstre CU (lata de Duminecă și să le întocmimă și să le redactămă 
astfelă, ca să intereseze pe ori și ce cetitoră și se se p6tă abona și separatu.

Deschidemă der abonamentă la „Gazeta Transilvaniei", care deși mai bogată în materială va costa ca și pănă acuma 12 fl. v. a. 
pe ană și în deosebi pentru aceia, cărora împregiurările nu le ertă de a abona întregă 4iai-nlă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe anii numai 2 fl. V. a.

Prețuiu abonamentului la „Gazeta Transilvaniei":
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe trei luni 3 fl.; pe șese luni 6 fl.; pe unii anti 12 fl. pe trei luni 10 franci; pe șese luni 20 franci; pe unii ană 10 franci.

Abonamente la numerele cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei".
Pentru Austro-Ungaria: Pentru România și străinătate:

pe anu 2 fl., pe șese luni 1 fl., pe trei luni 50 cr. v. a. pe ană 8 franci pe șese luni 4 franci pe trei luni 2 franci.
Abonamentele se facă mai ușoră și mai repede prin mandate poștale.
Domnii, cari se voră abona din nou, să binevoiescă a scrie adresa lămurită și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".

Brașovtt, 16 Decemvrie v.
Ne-amă ocupată într’unulă din 

numerile trecute ale foii ndstre 
cu ordinațiunea ministrului ungu- 
rescă de agricultură, industriă și 
comerță, privitore la importarea 
rîmătoriloră din România în co
mitatele mărginașe cu ea.

Ordinațiunea e fdrte laconică, 
spune numai, că importatorii nu 
mai au nevoiă să ceră o încuvi
ințare deosebită pentru ca să pota 
importa rîmători, numai câtă a- 
ceștia să fiă sănătoși și să cons
tate sănătatea loră autoritățile de 
carantină din punctele pe unde 
se face importațianea.

Ordinațiunea e peste totă ast
fel u alcătuită, încâtă omulă e se
dusă a crede, că ori - ce greutăți 
s’au înfăturată, îndată ce se con
stată, că rîmătorii importați nu 
suntă atinși de nici o bolă.

S’a ferită deră ministrulă a 
arăta și alte condițiuni ce le cere 
importatoriloră, der le-a comuni
cată autorității oră de carantină.

Decă ministrulă a ținută să-și 
dea aerulă, că e înclinată a îm
bunătăți raporturile comerciale cu 
România în vederea încheiărei 
unei convențium comeaciale în 
celă mai apropiată timpă, și sst- 
felă s’a mulțămită a spune simplu 
în ordinațiunea sa, că permite im
portarea rîmătoriloră, trebuia se 
se gândescă, că putea pricinui cele 
mai mari pagube importatoriloră, 
ba chiar ruina loră, decă ar fi 
alergată deadreptulă în România 
se facă cumpărări.

Nu scimă decă vre-ună negu- 
țătoră de rîmători a că4ută în,, 
cursa ministrului, și amă dori din 
inimă sS nu fi că4ută nici unulă, 
căci etă ce informațiuni avemă 
dela neguțători cari au fostă pre- 
ve4ători și și-au luată mai ânteiu 
informațiuni dela autoritățile de 
carantină.

Da, e permisă importarea rîmă
toriloră, decă importatoră va plăti 
de fiecare rîmătoră, nu 25 fl. ca 
pănă acuma, ci 12 fl. în aură 
vamă, ceea ce face vr’o patru- 

pre4ece florini. Cu alte cuvinte 
nu’ți mai cere ministrulă sufletulă, 
ci numai jumătate din elă.

Cum e cu putință în asemenea 
împrejurări să se importe rîmă- 
tori din România? Lucrurile ră
mână deci totă ca mai’nainte.

Ințelegemă să se fi folosită 
ministrulă de acestă apucătură, 
ca să se insinue la cei din Viena, 
și pote și la cei din Bucuresci, 
că adecă e dispusă guvernulă din 
Pesta, vă4endă relele ce resultă 
din răsboiulă vamală, să mai slă- 
bescă din oposițiunea sa și, mai slă- 
bindă și cei din România, să se 
păta ajunge la o înțelegere și să 
se’ncheiă convențiunea.

Der neesplicabilă e, ca ună mi
nistru se vîre în focă pe contri
buabilii statului, cari se îndelet- 
nicescă cu comerciulă de rîmă- 
tori, facendufi se’șl facă cheltueli 
cu călătoria pănă la autoritățile 
de carantină dela graniță, pentru 
ca să ia informațiuni și să se’n- 
torcă apoi îndărătă desamăgiți, 
ăr alții păte că cheltueli cu călă

toria în România, ca să facă cum
părări.

„Părintescă“ guvernă.'!

NumSroși senatori, deputațl, preșe
dinți de-ai diferiteloră societăți și alte 
personalități din Parisă au trimișii o 
adresă comitetutui centrală alu societății de 
pază asupra libertății și păcii cu reședința 
în Milană, în care dau espresiune apro- 
bărei lord pentru căldurosulă apela ală 
comitetului centrală cătră Italieni și-lă 
felicită, că a protestată în contra sedu- 
ceriloră periculdse ale unei politice ge
los j și amenințătore. Prin acesta se 
aducă servicii nu numai intereseloră 
italiano, ci și causei umanității. . Pacea 
este prima condițiune a civilisațiunii. 
Tote pop orele, oare se lapădă de rătă
ciri vechi, sâ-șl facă o gloriă din aceea 
d’a coopera în scopulă păcii indepen
dente, în stimă reciprocă și după drep
tate. Adresa încheiă dicendă: „Acestă 
causă câștigă cu fiă-care di mai multă 
terenă în Europa, care însătoșeză după 
ușurare de povara ce o apasă și după 
siguranță în viitoră.u
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„Agenția telegrafică de nordă“ a- 
nunță din Telierană : Nu de multă o 
bandă de Perși înfuriațl au aprinsă unu 
trenă de călători, cu care ocasiune au pe- 
rită și călătorii trenului, cei mai mulțl 
fiindă femei și copii. Guvernulă persanii 
a plătită societății belgiane pentru va- 
gonele arse 100,000 franci. Furia po
porului a fostă așa de mare, încâtă era 
temere de o revoltă generală. Causa a 
fostă, că ună trenă a omorîtă ună Persă. 
Calea ferată se află între Teheran și 
Sah-Azim.>

Sobrania bulgară a alesă președinte 
ală ei pe candidatulă guvernului Zaharia 
Stojanov cu 165 voturi, în loculă fos
tului președinte Toncev, care a fostă 
numită ministru de justițiă. Candidatulă 
oposiției, fostulă ministru Stoilov, a în
trunită numai 83 voturi.

SCIRILE BILEI.
In ședința din Decemvre a comite

tului administrativă ală comitatului Bis
trița, inspectorulă școlară Havas raporta 
despre școlele comunale din acelă comi- 
tată. Din Raportulă lui resultă, că cer
cetarea acestoră scdle în raportă cu 
cheltuelile ce se facă cu ele e forte slabă. 
Comuna Ilva-mică plătesce pentru scola 
ei 884 fi. și e cercetată numai de 9 șco
lari, Borgo-Tiha plătesce 742 fl. și școla 
e cercetată de 29 școlari, Neposulă plă
tesce 792 fl. și nu e cercetată de nici 
ună școlară.

Ministrulă de justițiă ungurescă, în 
scopulă revisuirei legei de esecutare, a 
cerută opiniunea președintelui, respective 
a secțiunei tablei r. însărcinată cu afa
cerile de esecutare. După consultări în
delungate , secțiunea respectivă a pro
pusă între altele, ca să se adopte acea 
disposițiune din noua lege austriacă pri- 
vitdre la esecuțiunl, în sensulă căreia ce
lui esecutată să ’i se dea voiă a cere 
sistarea esecutărei pe averea nemișcă- 
tore în casulă, când prețulă de esecu
tare. căpătată ar fi mai mică decâtă a 
3-a parte din prețulă adevărată ală 
obiectului licitată, și cândă se pote do
vedi, că esecutarea făcută cu asemenea 
preță causeză ruina economică a esecu- 
tatului.

** *
Cu ocasiunea jubileului Maiestății 

Sale au fostă înaintați în infanteriă: la 
gradulă de căpitani cl. I. căpitanii de ol 
H: Ionă Feneșanu (19), Panteleonă Co- 
coracă (96), Ionă Popescu (5), Iosifă Pistolii 
(9), Ștefană Galiană (99), Ilie jRatZu(83), 
Michailă Șandru (65), Pavelă Buralia (99), 
Iosifă Maciaga (57), Andreiu Hănganu
(63) , Ionă Humița (31), George Boldea
(64) ; la gradulă de căpitani cl. II loco- 
tenenții: Pavelă Costanu(2)} Ionă

(37), Ionă Matura (54), Antonă Baminu 
(97), Teodoră Țuma (10), Iuliu Mărginenii 
(43); la gradulă de locotenențl, subloco
tenenții: Teodoră Gaplană (28), Iosifă 
Soica (87), Ionă Băliharu (29), Ștefană 
Pilaru (30), Iosifă Bică (79), George Peia 
(43), Victoră Moga (62), Iosifă Chevereșană 
(50), Alexandru Varju (5),' Emilă Prebegă 
(6), la gradulă de sublocotenenți cadeții 
locțiitori de oficier: George Masuru (30), 
Dimitriu Herbay (82), Andreiu Petrică (45), 
Dimitru Hakmană (51), Ionă Bilină (96), 
Adriană Cosma (34), Vasiliu Vlănăușă (53); 
la gradulă de căpitanii cl. II la vânători, 
căpitanulă cl. I Eugenă Filipu (bat. 6); 
la gradulă de căpitanii cl. I în artileriă, 
căpitanii cl. II.: Pavelă Gală (reg. II), 
Michailă Piscură reg (XI),. Suntă transfe
rați dela reg. de inf. 94 la comanda 9 
de corpă maiorulă Petru Procopu, Lo
cotenenta Aurelă Predovidi dela reg. 64 
de inf. la reg. 2 de trenă. E înaintată la 
gradulă de cadetu locțiitorii de oficeră în re- 
serva infanteriei Vasilie Mărginenii (63). E 
concediată cu lâfâ locotenentulă Iuliană 
Palna din reg. 50 deăinf.

* * *
Sub pretextă, că au introdusă ca 

contrabandă rîmătorl din România, s’a 
pornită cercetare în contra^mai multoru 
locuitori din Poiana, Reșinurl și Poplaca.

* * *
Doi suboficerl din compania 14 a 

regimentului Mollinary din Budapesta, 
despre cari în urma unoră cercetări ri- 
gurose s’a constatată, că maltratau pe ti
nerii recruți în modă extraordinară, au 
fostă condamnați la perderea rangului 
pentru totdeuna și la câte 14 luni închi- 
sore. Sentința s’a pusă în ordinulă de 
di și s’a cetită Lunea trecută în presența 
tuturoră suboficeriloră dela regimentă.

* * *
„Reuniunea română de cântări din Ora- 

vițaa va juca a doua cji de Crăciună opereta 
lui Porumbescu „Craiulu nouu. Rolurile 
suntă împărțite forte bine și repetițiile 
mergă de minune. Publiculă va ave o 
seră din cele mai plăcute. Pe lângă 
operetă se va juca comedia într’ună actă 
de Rosen „Sărutarea^. Deja au începută 
a se prenota locurile mai bune în teatru. 
După representațiune va fi danță în sala 
„ Coronei “

** *
„Reuniunea femeiloru române din „ Ora- 

vița^ va arangia și în ' acestă carnevală 
balulă obicinuită, care în anulă trecută 
șl-a câștigată așa de bună nume și așa 
frumosă profită. La acestă bală va lua 
parte publică din totă ținutulă Oraviței. 
Sala dela „Coronă“ pe atunci va fi re- 
înoită.

* * *
Adunarea generală a Associațiunii 

pentru sprijinirea învdțăceiloru și soda- 
liloră români meseriași din acestă ană, 

considerândă, că numărulă învățăceiloră 
meseriași aședațl aci în Brașovă se 
înmulțesce din ană în ană, er mijlocele 
materiali ale Asociațiunii rămână aprope 
staționari, de unde apoi resultă, că acesta 
nu este în stare a satisface la tote necesită
țile ce le întâmpină învățăceii în decur- 
sulă uceniciei loră, a hotărîtă ca toți 
aceia, cari trimită copii pentru a fi așe
dațl la meserii aci în Brașovă, să fiă 
rugați a-se face membri, în casă însă 
când aceștia ar fi săraci, atunci să fie 
rugată oficiulă parochială, comuna, din 
care se află mai mulțl copii aședațl la 
meserii, să se facă membră acestei 
AssociațiunI.

** *
Procurorulă comitatului Bistrița a 

arătată ministrului de interne, că ares
turile de acolo suntă pline de arestanțl, 
așa că nu mai e locă pentru alții. Ii 
cere să ia disposițiunl.

* * *
In Cața și în Brasă bântue scarla

tina, în localitatea din urmă destulă de 
gravă nu numai între copii, ci și între 
adulți. Școlele suntă de mai multă timpă 
închise.

** *
Comitetulu balului română din Viena 

s’a constituită ca și pănă acuma, sub 
președința neobositului domnă Dr. St. 
N. Ciurcu.

*, * *
Etă unde ducă tendințele de ma- 

ghiarisare! Sărăcescă comunele cu între
ținerea de scole comunale necercetate 
de școlari. Românii merită totă lauda 
pentru purtarea loră vrednică. Suntă 
școle confesionale în care să-și dea co
pii, și deci între Români n’au ce căuta 
școlele de maghiarisare.

Dările ie consnmH io 1887.
Din statistica ministeriului ungu

rescă de finanțe privitore la venitulă 
dăriloră de consumă în anulă 1887 a- 
flămă, că suma tuturoră veniteloră pro
venite din dările pe spirtă face 9.724,920 
fl., față cu anulă trecută au incursă sub 
rubrica acesta mai puțină cu 774,581 fl. 
Darea pe vină a adusă '3.944,986 fl.; 
darea pe bere 1.278,401 fl.; pe carne 
2.841,134 fl.; pe zahară 2.392,559 fl. etc.

Suma totală a percepțîuniloră dă
riloră de consumă a fostă în anulă 
1887 de 24,974,086 fl.; față cu anulă 
de mai'nainte resultatulă în totală este 
mai favorabilă cu 13.348 fl.

Venitulă dăriloră pe spirtă și bere 
arată ună scădămentă de aprâpe ună 
milionă, a crescută însă venitulă dări
loră de consumă pe carne, vină, zahară 
și uleiu de minerale.

Numărulă fabriceloră de bere, cari 

în an. 1884—5 erau 118, în anulă 1886—87 
a scădută la 96. Scădândă numărulă 
fabriceloră, a scădută și cantitatea pro
dusului de bere cu 70,000 hectolitri.

Fabrici de zahară de napi au fostă 
14, ca și în anulă precedentă. Produc- 
tulă acestoră fabrici a crescută consi
derabilă, anume dela 1.900,000 măjl me
trice s’a urcată cam la 2.500,000 m. m.

Izitemplări diferite.
Honvedfi desertoru. In Jaszbereny 

a deșertată ună honvedă luându’și cu elă 
uniforma și calulă. Vădendu-se urmărită, 
honvedulă se baricadă într’o casă publică. 
Conducătorulă gendarmiloră, cari-lă ur
măreau, îlă provocă de trei ori să se 
predea, der honvedulă nu voi. Atunci 
gendarmii asediară casa în tătă forma, 
împușcară în ea, dărîmară porta și pă
trunseră în casă. Desertorulă se apără 
ca ună desperată, der în cele din urmă 
fu supusă și escortată în lanțuri la Hatvan.

Trenu aprinșii. înainte cu câteva 
Zile se aprinse ună cupeu dela trenulă 
de persdne ce plecase din Csaba la Oradia- 
mare. Deja flăcările se întinseră în va- 
gonulă învecinată, când conducătorulă 
la strigătele de ajutoră ale călătoriloră 
opri trenulă în mijloculă câmpului. Că
lătorii din vagonulă ce ardea erau aprope 
să fie asfixiațl și mai mulțl dintre ei su- 
feriră arsuri ușore. Cupeulă, cum spune 
„Pești Naplo“, a arsă totală împreună 
cu bagagele aflătore în elă.

Literatură.
Convorbiri Literare din Bucurescl 

cuprindă în Nr. 9 dela 1 Decemvre: 
Raportulă lui Barbu Știrbeiu cătră Kis- 
seleff. — Ună drumă greșită (novelă), 
de Duiliu Zamfirescu. — Din istoria 
bresleloră, de V. A. Urechiă. — Ună 
incidență linguistică, de A. Sterca-Șuluță.
— Lascară Viorescu, de W. de Kotze
bue (trad, de A.). — Morții; Rugăciune 
(poesii), de B. Bîcu. — Dedicațiă; Când 
sorele (poesii), de Blanca Procopiană.
— Bibliografia.

„Meseriașulu Românii,“ foiă pentru 
învățătură și petrecere, întocihită pentru 
meseriași și toți iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună în 
mărime de câte o colă și costă 
pe 72 ană 60 cr. seu 2 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meser. rom. în Brașovă. — Nr. 24 
dela 15 (27) Octomvre conține: Că
tră cetitorii noștri; Cum se facă in- 
vențiunile?. Ce opinie are Grigore 
despre concurență, de I. S. Spar- 
tali; Domnulă Destremeaux; Feliurite 
pentru meseriași; Multe și mărunte; 
ScirI economice, și industriale; Diverse. 
(Sub ultimile 4 titluri se cuprindă mul
țime de scirî, instrucțiuni și notițe fo- 
losităre); Recepte folositore; Glume, 
Bibliografia etc.

FOILETONULU „GAZ. TRANSA

0 visitâ la minele de sare din 
Ocna-Slatina.

Marmația, acelă pământă, de unde 
a descălecată în Moldova Dragoșă cu 
soții săi, este înzestrată de natură cu 
cele mai frumose daruri. Are regiuni 
frumose, romantice și pământuri rodi- 
tore, mulțime de isvore cu apă vindecă- 
tore și mai presusă minele de sare cele 
mai bogate în totă Ungaria.

Aceste mine hotărîrămă câțiva stu- 
dențl să le visitămă și la sfatulă mul
tora amă alesă diua de 6 Martie, când 
se serbeză Cunigunda, patrona mineloră, 
căci cu acea ocasiune și visita nostră 
era să fiă îndoită de instructivă.

Sosi diua de 6 Martie. Nl-amă 
luată calea cătră Ocna-Slatina. Era o 
dimineță frumosă. Sorelui, care abia 
răsărise, îi lipsea încă căldura să des- 
ghețe noroiulă din calea nostră. Abia 
eșirămă din Sigetă, trecândă podulă Tisei, 
și întrarămă în Satu-Slatina.

Sătulă acesta, ca mai tote satele 
din Marmația, e înghesuită de Jidovi. 
Acest! părăsiți, fugăriți din Rusia de 

cătră autorități, eră din Galiția și Polo
nia de fome, au dată năvală asupra sa- 
teloră din Marmația și suntă adevărate 
lipitori pe corpulă poporului din Mar
mația.

In Satu-Slatina strada pricipală, prin 
care aveamă de-a trece și noi, este t6tă 
în mâna Jidoviloră. Casele, una lângă 
alta, tote suntă cu ușe cătră drumă și 
tdte suntă totă odată și câte o prăvăliă 
mixtă, unde tote se află de vândută, de
la vinarsă începândă. pănă la hârburi de 
sticlă. Decâtă aceste locuințe, numai 
cei dintrensele suntă mai murdari. Fi- 
resce că din acestă împrejurare se p6te 
esplica causa, că nu vedi nici unulă între 
ei, a cărui față să arate sănătate 
deplină.

Din Satu-Slatina abia este ună pă- 
trară de oră pănă ’n Ocna-Slatina. Acestă 
sată are înfățișarea unui orășelă din 
pricina caseloră frumăse edificate din 
partea statului pentru funcționarii mi
neloră. Biserica frumosă, totă de stată 
edificată, servesce ambeloră confesiuni, 
catolică și greco-catolică, așa că într’o 
Duminecă se servesce liturgia latină, 
în alta românescă. Der s’ar înșela rău 

celă care ar deduce din acestă împreju
rare, că ar esista o armoniă deplină 
între cei cari profeseză aceste două ri
turi, căci între Românii de-acolo, cari 
formeză propriu disă sătulă, și între 
oficianții de origine germană, dâr acuma 
prefăcuțl în Maghiari ultraiștl, suntă cam 
încordate relațiunile. Că ore într’aceea 
stă causa încordării,-,că> acești oficianțl 
voescă a maghiarisa cu ori-ce preță și 
într’acestă tendință a loră purcedă siste
matică, — căci începă cu copii dela vârsta 
de 4 ani în susă, pentru cari este edifi
cată deja o casă de adăpostă pomposă 
— seu doră este cu totală altulă isvorulă 
încordărei, de astădată eu nu scruteză, 
căci altulă e scopulă meu acuma.

Erau trecute 8 ore dimineță când 
amă ajunsă la loculă destinată. Aici 
era deja mulțime de lume, încâtă abia 
amfi putută străbate la cassă să ne cum- 

ărămă biletă de intrare.
Minele acestea suntă pe șesă, prin 

urmare celă care cunosce mine de metală 
nici la ună casă nu’șl pote forma idee 
clară despre ele, decă admite în cugetă o 
asămănare între cele de sare și cele de 
metală în ceea ce privesce interiorulă 

loră și modulă cum suntă așezate. In 
două chipuri ne putemă scoborî: seu ne 
așeZămă într’o corfă purtată de o ma
șină și ne lăsămă în josă, seu ne scobo- 
rîmă pe scări. Celă dintâiu felă de sco- 
borîre e comodă, însă nici pe departe 
nu face asupra omului impresiunea ce 
o are scoborîndă pe scări.

Calea care duce pe scări este ca cum 
te-ai scoborî dintr’ună, tarnă înaltă pe 
scări țăpișe (pieZișe.) Păreții acestei căi 
suntă de sare negră, calitatea cea mai 
dură, der, înaintândă, suntă pestriți de fâ
șiile albe de sare curată, apoi de ce sco- 
borî mai multe scări, de aceea este mai 
curatăsarea din păreți, cari sclipesc la lumi
na lampeloră, ca și cum ar fi formați din 
petri scumpe.

Cotituri, ori întorsături suntă pe ca
lea acesta 120 la numără, apoi la totă 
cotitura este câte o lampă. Unii mai 
„voinicoșl“ suflau lampele, publiculă ră
mânea în întunerecă pe vre’o câteva se
cunde, cei mai slabi de ângeră țipau, 
alții aveau frică a merge mai departe, 
mulțimea de poporă se’nboțea (se ’m- 
bulZia), auZiai strigăte în tote limbile. Se 
pote ’nchipui ce învălmășală a fostă unde
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Din camerile române.
D-lă senatorii V. A. Urechiâ reaminti 

cuvintele răposatului'C. A. Rosetti, mă- 
estrul său, că trebuie cucerită Plevna in
ternă. Densulă se declară multă mai 
mulțămită cu mesagiulă regal decâtă cu 
proiectulă de răspunsă.

Oratorulă găsesce, că în cestiunea 
țăraniloră răspunsulă Senatului este forte 
laconică, lucru care nu este potrivită, 
căci acâstă cestiune cere o grabnică so- 
luțiune. Dâcă este la mijlocă o cestiune 
agrară, de ce să mai vorbesce de res- 
vrătire? Din nenorocire, guvernele tre
cute au tăgăduită esistența unei aseme
nea cestiunl, dâr ondre guvernului juni
mistă, elă a recunoscută că esistă.

Oratorulă face apoi istoriculă cesti- 
unei agrare în România în timpă de 
două vâcurl, cetindă nisce documente din 
1771, și conchide, că în ce privesce pro
pășirea nostră, numai noi prin noi pu- 
temă face ceva; nu ne trebue prin ur
mare sprijinulă Rusiei, după cum nl-a 
spusă d. Gr. Sturdza.

Răspunsulă, ca și Mesagiulă, începe 
cu cestiunea politicei esterne. Eu am 
atinsă mai înteiu cestiunea țăraniloră, 
căci acâsta e după socotința mea cea 
mai importantă. Aci e Plevna internă... 
Der din momenta ce principele Gr. Sturd
za a vorbită cu precădere de aceștă 
paragrafă ală politicei esterne, eu nu potă 
să nu dică nimica... Fără să potă urma 
în amănunțimele sale discursulă său de 
tacticiană, de oștână, de geografă, de 
statistică etc.... eu daclară, că nu sunt 
mulțămită nici cu propunerea principelui' 
Sturdza și nici de asemenea,v redac- 
țiunea din răspunsulă comisiunei relativă 
la politica Statului nostru, nu mă mul- 
țămesce, și nu pentru că s’ar compro
mite Statulă română, decă s’ară urmări 
și pe viitoră politica esternă a d-lui I. 
Brătianu, urmată de 10—12 ani în 
țâra acesta; nu vădă tocmai acolo 
pericolulă, unde îlă vede principele 
Sturdza.

In acestă decadă, nu vădă că s’a 
fostă încheiată vr’o convențiune, cu 
legată cu cutare seu cutare putere. A- 
vemă simpatii fiă-care din noi, unii sun- 
temă franțusițl, cum cjicea soriitorulă 
boeră cătră Verlamă, — alții de, 
cam rusițl, alții nemțiți; ce să fa- 
cemă, aină avută nenorocirea să pri- 
mimă cu relațiunile nâstre de familiă, 
ori cu educațiunea nostră simpatii seu 
antipatii pentru unii seu alții. Dâr din 
faptulă, că ună bărbată, care a învă
țată în Germania, Rusia său în Francia, 
se găsesce la putere, încă n’așă putea 
conchide, că șl-a vândută țâra, că a 
făcută alianță cu puterea cu care sim- 
patisâză.

Pănă acum nu vădă, repetă, să fi 
ostă încăheiată vre-o convențiune cu 
Ausțro-Germania, câtă de secretă, și se
cretele se află mai alesă de bărbați susă 
puși, ca principele Sturdza. Decă ară 
esista asemenea convențiune ați fi adus’o 
aci de față. O! atunci așă fi avută și 
eu de disă multe. Der asemenea anga- 
giaminte neesistândă, eu nu am de a- 
dusă nemulțumiri, nici acestui guvernă, 
nici celui căzută. Modulă cum este re
dactată acestă pasagiu din Răspunsulă 
la Mesagiulă Tronului totuși nu’ml con
vine. Eu vădă că și Mesagiulă și răs
punsulă ne vorbescă de neutralitate.

Și eu aducă omagiele mele aceloră 
guverne, ori care ară fi ele, cari se voră 
menține în stricta neutralitate față cu 
tote statele. De aceea nic-I pricepă ce 
neutralitate va fi și aceea, când pe de 
o parte (cum dice d. Gr. Sturdza) vomă 
4ice că Muscalii potă să trecă cu oștea 
prin Dobrogea română, și pe de alta, 
noi ne vomă aduna ou tabăra nu sciu 
în ce punctă ală țării. Ce vreți să fa- 
cemă acolo? să stămăcu arma la brață, 
ori să dicemă Muscalului: decă „ne veți 
da ceva, noi neutralii vomă merge totă 
cu d-vostră ?“ Acesta nu mi-se pare 
tocmai, tocmai „neutralitate1*, și leculă 
pe care-lă preconisâză d. preopinentă nu 
mi-se pare propriu a salva țera acesta. 
Eu ași preferi alt-ceva dela ministeră, 
dela d-stră d-loră senatori; ce ? să nu 
uitămă, că nu suntemă singuri singurei 
în Orientă.

Vrendă să facemă prea multă pace, 
să nu. ne prea desinteresămă de ceea ce 
se face în Orientă. Audă că în Bulga
ria s’au închisă școlile, două, trei ro- 
mânescl, câte erau pe malulă dreptă ală 
Dunărei; apoi forte mulțămimă de așa 
prietiniă. Eu nu o potă primi. Audă 
vorbindu-se, că Bulgaria are să se întindă 
în Macedonia și Albania.... Apoi acolo
avemă și noi, nu pământuri pe care să 
le cutropimă, să le anexămă, ci „Ro
mâni de protegiată**. Apoi credă că nu 
trebue să ne desinteresămă de totă miș
carea din Peninsula Balcanică și gân- 
descă că, pe cale înțelâptă, cum dice 
Mesagiulă și ohiar răspunsulă Senatului, 
cu multă cumpătare, vomă putea să fa
cemă și pe Bulgari și pe Sârbi, și pe 
Albanezi, și pe Muntenegreni, și pe Greci 
și chiar pe Turci să înțelegă, că salva
rea tuturoră este în împreună conlucra
re, în împreună apărare, numiți resulta- 
tulă la care vomă ajunge, alianță ori 
„federațiune balcanică4*

Este, voră dice unii, o utopiă acesta, 
a câtorva din noi, der ea va fi o reali
tate de vomă lucra în sensulă ei. „Fe- 
derațiunea** este singura mântuire a ță- 
riloră din peninsula Balcanică; căci sal
varea nostră nu vomă afla-o gravitândă 
împrejurulă unoră anumite puteri, cum 
.este chiar și aceea pe care nl-a reco- 
mandat’o principele Sturza. Nu, nu ve
cinii noștri, nu, nimenea din Europa nu 
păte să ne dea.ceea ce noi numai ne 
vomă pute da: protecțiunea reciprocă 
între cei slabi, protecțiunea ce noi nl-o 
putemă asigura prin împreună conlu
crare cu tâte poporele egalmente ame
nințate din întregulă Orientă. (Aplause.)

Eu n’am ca principele Sturza inte- 
reșulă de a scote din ministeră pe ju
nimiști și în specială pe d. Oarpă, care 
mi se pare celă mai liberală.. Da, suntă 

. din acei cari sinceră recunoscă câtă da- 

.torămă, în trecută, în evoluțiunea nâstră 
istorică Rusiei, der și fie-căreia din pu
terile Europene. Eu sciu, că din mo- 
mentulă ce Rusia era ună factoră ală 
fapteloră nostre naționale, încă dela 
Oantemiră, multă vreme Rusia ne-a fă
cută bine în numele creștinătății.

Eu n’am der să aducă nici o Im
putare acelui vecină, și noi îi vomă re- 
cunâsce totd’auna binele care ni l’a fă
cută; der când vomă vede că, pentru 
ună motivă ori altulă Rusia ne va fi 
făcută, ori ne va face, câte vr’o rea 
slujbă, eu nu mă potă opri de a-i (jice:

„Ești tare, puternică, poți să ne stri- 
vescl, der noi vremă să fîmă țâră liberă, 
independentă, românâscă!.... Lasă-ne să 
trăimă astfelă și te vomă iubi... Altfelă 
nu! (Vii aplause.)

Repetă! eu n’am să facă imputări 
domnului Cârpă și oricăruia din juni
miști, ar dori principele Sturza să’lă 
vâdă eșită din ministeră, pe câtă timpă 
aceia voră fi menținută neutralitatea per
fectă.... Ce voițl? Ună cabinetă cu dra- 
pelă ungară, rusă sâu francesă ? Eu ceră 
cabinetului nostru să rămână: Română! 
Cu acelă ministeră română va fi de si
gură neamulă românescă! (Aplause).

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.“ 
(Serviciulu. biuroului de coresp. din Pesta)

Belgradu, 29, Decemvre. Des
chiderea serbătoresca a Scupcinei 
se face mane.

Varșovia, 29 Decemvre. Prin 
noulu planu de fortificațiuni mili
tare se transformă într’unu trila
teral puternicii de fortărețe trei 
localități: Kovel, Litevski și Bi- 
alyslok.

Parisii, 29 Decemvre. Alegerea 
deputatului pentru departamentulu 
Senei s’a fixată pe c|iuia de 27 
Ianuarie. „Gazette de Frnace“ face 
propagandă pentru candidatura du
celui de Chartres ca candidată re
galistă.

DIVERSE.
Cum se nutresce Sultaiiulu ? Ou tote 

că o mulțime nenumărată de servi
tori împresoră pe Sultană în palatele 
sale, totuși bucatele, care i se servescă, 
suntă preparate numai de o singură 
personă și nimenea nu se pâte apro
pia de ele. Tote bucatele se' prepară 
în vase de argintă și după ce suntă 
gata se acoperă și se sigileză presen- 
tându-se mai ântâiu înaltului său Ca
merieră, care gustă din fiăcare bucată, 
înainte de a fi presentate Sultanului. 
Acesta este o apărare, ca- să nu fiă 
otrăvită. Bucatele se servescă în vase 
de aură. De obiceiu Sultanulă șede pe 
ună divană aprope de o ferestră, care 
are vederea spre Bosforă. Sultanulă nu 
întrebuințeză niciodată farfurie și forte 
rară furculiță și cuțită. O lingură și de
getele lui suntă suficiente pentru ca să 
se servâscă la mâncare. Pe moșii în
tinse, proprietăți ale Sultanului, se cul
tivă și se prăsescă totă ce este necesară 
pentru bucatele lui. Aprâpe o miiă 
chilograme de ureză se consumă pe 
fiăcare di pentru pilafulă indispensabilă, 
300 chilograme sugărî, totă atâta cafea 
se, întrebuințâză pe 41 abstrăgândă fruc
tele și alte delicatețe.

Pentru totă curtea împărătescă se 
gătesce de obiceiu ureză, carne de

mielă, pâne etc. și totuși se mai între
buințâză pe fiăcare di în bucătăria îm
părătescă 500 chilograme came de bou, 
500 chilograme carne de vițelă și o 
mare cantitate de pesce, dulcețuri, 
fructe și altele. Pe fiecare di se aruncă 
destule bucate care ar fi putută hrăni 
aprope o sută de familii. Multe din 
trânsele se strângă de cerșitorî și cu 
restulă se nutrescă cânii.

Câtu costă pacea Franciei? Din 
anulă 1872 și pănă acum Francia a 
spesată pentru armată și fortificații 2 
miliarde 250 milione franci, âr în buge- 
tulă anului viitoră e pusă totă în sco- 
pulă acesta suma de ună miliardă și 65 
milione de franci. Adevărată, că s’au 
votată numai 770 milione în bugetulă 
acestui ană, der s’a reservată dreptulă 
de a se cere și restulă pănă la ună mi
liardă 65 milione în cașuri de urgență 
și e mai multă ca sigură că și acestă 
restă se va spesa. Iu anulă 1888 s’a 
venită pentru bugetulă armatei în Francia 
5 fi. 62 cr. de capă, în timpă ce în 
Germania s’a venită numai 4 fi. de capă.

Femei otrăvitore. In Erdwick din 
Slavonia femeile țăraniloră se ocupau 
sistematică de mai multă timpă cu aceea, 
că’șl otrăveau bărbații. Pănă acum au fost 
arastate șâpte femei, care ’și-au otrăvită 
pe proprii loră bărbați și pe alții. S’a 
constatată, că peste 20 de bărbați au 
fostă otrăviți de" aceste femei. Otrava o 
luau ele dela o otrăvitore din Bingula. 
Criminalele se află în manile tribunalului 
din Mitrovița.

Cursulă la bursa de Viena
din 28 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0 ....... 102.40 
Renta de hârtii 5%................................. 93.36
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.— 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.40
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căiloră ierate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare.............. 103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare..........104.—
Bonuri rurale transilvane......... 104.25
Bonuri croato-slavone..............104.—
Despăgubirea pentru dijma de vină

ungurescă.................................... 99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 129.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului..................................... 124 30
Renta de hârtiă austriacă .... 82.15
Renta de argintă austriacă .... 82.85
Renta de aură austriacă...................... 109.85
LosurI din 1860 ................................ 138.90
Acțiunile băncei austro-ungare ... . 875.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. , 305.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 310.90 
Galbeni împărătesc!........................... 5.72
Napoleon-d’orI ........ 9.53
Mărci 100 împ. germane........................59.20
Londra 10 Livres sterEnge .... 120.75

Editorii și Redactorii responsabilă:
Dr Aurel Mureșianu.

era atâta poporă pe nisce scări strimte 
și țepișe.

Der încă n’ajunseserămă la mijloculii 
drumului nostru, cândii ni-se ’nfățișâ pri
veliștea cea mai frumosă. Amă ajunsă 
adecă la loculă unde calea nostră, strim
tă și închisă, cum era pănă acolo, ajunge 
la golulă minei și formâză ună balconă 
lungă, de unde ne puteamă uita în inte- 
rioră, ce are multă asemănare cu inter- 
nulă unei biserici gotice, din mijloculă 
căreia se ridică altarulă colosală de sare. 
Josă, unde grăbeamă și noi, mulțimea de 
omeni unduia pe arena de sare. Totulă 
era atâtă de fantastică: păreții colosali, 
cari sclipeau la luminele electrice, mur
murată care-lă pricinui mulțimea deja 
sosită josă, acestă murmură străbătea însă 
atâtu de slabă pănă la noi, la balconă, 
și atâtă de melancolică, ca și cum îlă 
audiamă printr’ună visă dulce; apoi că
ile laterale, care neluminate fiindă steteau 
părăsite și negre, aceste tote făceau asupra 
omului o impresiune, care numai a o 
simți o puteamă, dâr a o descrie nu 
suntemă în stare.

In fine sosirămă și noi la țînta nâstră- 
Ne amestecarămă și noi între mulțimea’ 

care unduia în susă și’n josă, și priveamă 
cum vederea mulțimei de lumini, care 
ardeau pe altarulă colosală desare, într’a- 
tâta era paralisată de lumina electrică, 
încâtă acele lumini, pare-mi-se 550 la nu
mără, apăreau ardândă ca totă atâtea 
puncte roșii.

După 9 ore se începură pregătirile 
pentru ăturgiă. O parte din publică o- 
cupâ băncile aședate înaintea altarului, 
âră capela musicală a tăetoriloră de sare 
(care suplinesce strana) se aședâ pe ună 
balconă laterală într’o depărtare destulă 
de mare dela altară.

Preotulă începu servițiulă divină, 
răspunsoriile le da banda; der pe când 
o parte mică asculta liturgia, o mare 
parte din publică se preumbla, alții că
utau sarea cristalină, eră tinerimea, 
„florea presentului, din car.e are să fie 
fructulă viitorului1*, cânta prin despărță- 
miutele îndepărtate, strigândă numele lui 
Kossuth, ca și cum chiar elă ar fi fostă 
celă care a descoperită sarea într’acelă 
locă.

Precum ml-a spu3ă ună lucrătoră 
din mină, pe la anulă 1870 a eșită apă 
în mina „Cunigunda** și o-a umplută 

pănă la înălțimea de 4 stânjinl. Apa 
o-au scosă afară, âr de atunci nu s’a 
mai repețită acâstă nenorocire, care a 
amenințată cu catastrofă aceste mine. 
Semnulă pănă unde s’a suită apa, se vede 
și acuma pe păreți

In minele de metală, când te ve4l 
sub pământă într’o afun4ime de-o miiă 
de stânjinl, păreții minei picură' vecl- 
nică și veclnică suntă umedl, lucrătorii 
arată la față ca cum s’ar fi sculată din 
gropă, și’șl periclitâză viâțâ în. totă mo- 
mentulă numai ca să potă vegeta de pe 
o di pe alta pănă ce-i omoră cu desă
vârșire aerulă coruptă și stficăciosă, — 
involuntară, îți aduci aminte de bijuteriile 
de aură care strălucescă în lumea din 
afară la gâtă pe brațe și pe degete 
și pote că acâstă lume nici nu scie că 
metalulă acela galbină chiar așa de gal- 
bină i-a făcută și fața aceluia, care a 
căutată după elă. In minele de sare 
ne cuprindă însă cu totulă alte idei. 
Aici domnesce aeră curată, lucrătorii 
suntă sănătoși, căci aici nu se află ni- 
mică ce ar fi stricăciosă pentru ei, și 
pentru-că tote suntă plăcute aici pentru 
vederea și gândirea nostră.

Eu celă puțină acestei împrejurări 
îi atribuescă, că cu tote că eramă adu
nați acolo atâția omeni de-atâtea clase 
diferite, privindu’i dintr’o depărtare, pe 
toți mi’i închipuiam aduși aici de ună 
singură doră, și’ml părea bine că vădă 
atâta lume adunată, care lăpădândă gri
jile cjdlnice, lăsase de-o parte presen- 
tulă și’șl îndreptâză privirile în trecută, 
care cu câtă îșl are rolulă în timpi 
mai îndepărtați, cu atâtă apare mai glo- 
riosă.

Cu aceste cugete eram ocupată când 
amă pornită să eșimă afară din mină. 
Ne-amă suită în corfa pregătită spre 
acestă scopă și peste vre-o câteva mi- 
nute amă fostă afară cu colbă de sare 
pe vestminte. Bucuria de care eramă 
cuprinși, vederea sorelui, oare ne întim- 
pinâ cu ra4ele lui lucitâre, dispăru de 
pe fețele nostre când vădurămă șirulă 
lungă de șetre jidovescl cu diferite lu
cruri de vân4are și tâte birjele jidovi - 
loră din Sigetă una mai pocită decâtă 
alta. Acestă realismă ne tredi din lu
mea ideală, care ni-o formarămă încă 
acolo sub pământă, și se părea, că una 
după alta dispară ilusiile ce încăjînainte 
cu o jumătate de âră le aveamă.

<*l>erlunulu.
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rificătore de sânge. Trebue se Ve esprimu cea 1 
mai îndeplinii recunoștință în privința valdrei 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferincjiloru, unde mi se va da 
ocasiune. Ve împuterniceau, ca despre acesta 
a mea mulțumită se dispuneți după nlacu în 
publipu. Gu înaltă stimă

Theresia Kastner.

ItoMack^ 28 Februariu 1886
Onor. Domnule ! In luna lui Noemvre a. tr. 

am comandată la D-ta unu sulă cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată celă mai bun 
succesă; sufereamă ambii de durere de capă 
violentă și de scaunu neregulată, astăfeliu că 
eram deja aprdpo de desperare, cu tote că sun- 
temă numai de i6 ani. Și ce să vecți! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat do sufe
rință. Cu stimă.

Anton List.

Schlierbach, 17 Februariu 1888.
OnOr. Domuule! Respectuoșii subsemnatulu 

Ve rogă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele D-v. în aderent forte folositorc șe cscelenlit pu- 
rificatbre de sânge. Cu înaltă stimă

Jg. Neurelter, medică.

Gottschdorf, lângă Kohlbach, Silesia-Au str.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogu amicabilu a’mi 
trimite unii sulu cu 6 cutidre Pilule universale 
purificătdro de sânge. Numai minunateloru Pi- 
lurî ale D-v. am se mulțam eseu, că am scăpata 
de o suferință la stomacu, care m’a chinuită 5 
ani. Aceste Pilurî nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și V6 esprimu prin acâsta mulțămita 
mea cea mai căldurosă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwikl.

Hrasche lângă, Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-deu a voitu ca se ’mi intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
sulu dobfinditu: In patulH de lăucjiă (ohendeliă) 
me răcisemu astfeliu, înciltu nu mai putdmu. 
lucra, si așu fi do sigurii deja mdrtă. decă nu 
me-ar fi ec’ăpatu pilulele d-vdstră admirabile. 
D-<jeu se V6 binecuvinteze de mii de orî pentru 
acîsta. Am încrederea, că Pilulelo D-v me vor 
însănătoșa de totă, astfel precum ole au folosit 
și altora Theresia Kniflo.

’Wiencr'Neiistadt, 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Ve esprimu cea mai căldu- 

r6să mulțumire în numele mătușei mele, care 
1 a suferitiî cinci ani de catarrh chronic la sto-

I macu. Vi6ța îi era unu chinu și se credea deja
! prăpădita. Prin întâmplare a primitu o cutidră 

cu escelentele Pilule ale D-v., purificatârc de 
sânge, și după întrebuințarea loru mai îndelun
gată s’a însunătoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

Farbig, schwarz und weiss Seiden-Moiree von 
QK I>h bis ft 7<60 per lîîefer (antique uiib franțais) ocrfenbet roben= uitb ftuetoeifc 
□ vi IVI ■ jollfrci bas Fabrik-Depot VSenneberg (f. f. ffoflicferaitf), Ziiriel». 
ITtufter înnaebenb. 23ricfe 10 Fr. porto.

FARMACIA

I. PSER'IOFER
VIENA, Singerstrasse Mr. 15

la „Golden eu Reich sap fel".
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 bdlă, la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulu loru miraculosă. în cașurile cele mai cerbi- 
cdse, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadaru, s’a dobândită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după unu scurta timpii deplină însănâtoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețuit! înainte costă cu espedarea francată 1 sulu cu pilule 1 fl. 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 puținu de unu sulu nu. se pâte trimite.

Numai acele pilule suntă de considerată ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provăjlută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculd fiă-eărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii. -țm

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acestoru pilule mulțămescu 
pentru redobândirea sănătății Iota după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a tăcuta 
odată încercare, recomandă acesta medicamenta mai departe.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.

Prafuri (Fiakerpulver) contra catarului, 
răgușelei, tusei etc. 1 cutiă 35 cr.. cu 
trimiterea francată 60 cr.

Poinadă de Tanochinin de I. Pserhofer, 
cea mai bună, dintre tote reme
diile pentru crescerea perului. Un bor- 
canu 2 fi.

Plastru universalii de prof. Steudel, la 
rane din lovitură, și împunsă, la tota 
felulu de bube rele și la umflături în
vechite,' ce se spargă periodicii la pi- 
cidre, la degetă, la rănile și aprinde
rile de țițe ,și la multe alte suferințe 
de acesta soiu, s’a probata de multe 
orî. 1 bor cană 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de curățeniă de A. W. 
Bulrich. Unii remediu de casă esce- 
lentu contra tuturoră urmăriloru diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acreiă în 
gata, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetă 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 b’utehă 2 fl. 50 cr., */? buteliă 1 fl. 
50 cr.

Mittcrinzersdorf, lângă Kirchdorf, Austria de susu.
10 Ianuariu 1886.

Onor. Domnule! Binevoiți a’mi trimite cu 
poșta unu sulu cu Pilulele D-tale escelentu pu-

Balsanta contra degerăturei de I. Pser
hofer, de mulțl ani recunoscuta ca celii 
mai siguru .remediu contra suferințe- 
loră de degerătară de totu felulu, pre
cum și spre vindecarea ranelota înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

Sucnlu-Spitzivegerich, medicamenta con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță 50 cr.

Alifiă americană contra rlieuinatismnlui, 
celă mai bună medicamenta la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prata contra asudării picidreloră, 1 cu
tiă 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamu contra gușiloru, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturilota 
la gata. 1 flaconă 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

Essență de viață, (Picături de Praga) con
tra stomacului stricata, a mistuirei rele 
și greutățilota de totu felulă, unu re
mediu de casă escelenta. 1 fiaconă 22 cr.

Balsanta englezescă, 1 sticluță 12 cr., 12 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele austriaco, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’ata afla în deposita, Se vota procura la cerere cu promptitudine și câta se 
pote de eftină.

Trimiterile prin postă se efectueză iute, decă, se trimite pre
țuiri înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin mandată poștalii) este 
porto poștalii cu multă mai eftinu, decâtu la trimiteri cu rambursă.

Cea mai bună 66,36-28

Hârtie de țigarrete
este veritatoilulu

E HOilBLOI
fabricată francesu

de GAWLEY & HENRY, în PARIS
A se feri de imitațiune.

Acesta hârtiă se recomandă cu căldură 
din partea domnilota Dr. J. J. Pohl, D. E. 
Ludwig, D. Itf. Lippinann, profesori de chi
uie la universitatea din Viena, pentru cu- 
ățenia sa absolută și pentru că nu are în 
sonsistența sa nici o materiă stricăciosă;

rxc-siMiLB de i/iVhquette 17, rufl Beran aer. â PARIS

PF Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“
ă o cr. se potu cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Bursa de BucurescI.
Cota oficială dela 15 Decemvrie st. v. 1888.

vend.
94?/t
95. —
96. */. 
96.7s

ioe-7. 
101.—
93-7.

Renta română 5°/0 . . . .
Renta rom. amort. o°/o • •
Renta convert. 6°/0 •

urban 7°

Cump.
94. —

94.1/.
95. ̂

96.‘/2 
106.— 
100.—
93.—

Picăturile de stomachu MARIAZELLER,
care lucră cscelentu în contra tuturora boleloru de stomachu.

..Neîntrecute pentru lipsa de apetitu, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosîî greu, umflare (vânturi), răgăelă acră, colică, că
tata de stomachu, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (dâcă provine 
dela stomachu), cârcei la stomachu, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficata și de haemorhoide. — PrețulU unei sticle dimpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoita de mare 70 cr.

Espediția centrală prin farmacistulU
Carl Brady, Kremsier (Moravia.)

Picăturile de stomachu Mariazeller nu sunta unU remediu secreta. 
scLutzmarSe. Părțile conținetore sunta arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

se află la fie-care sticlă.
"VeritaToile se află mai în tote farmaciile.

Avertishienta! Picăturile de stomachii Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că sunta veritabile, servesce învălitorea roșiă provâdută cu 
marca de protecținne de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce Se află, la fiecare sticlă, trebue se fie arătata, că acesta s’a tipărita 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brașovu, farmacia Frcmz Jfcllemcn, farmacia la „Biserica Albă“. 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iehelius’ W-we; farm. X. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert; farm. Ed. Kugler la „Higieau; farm. G. Iekelius înHoszufalu.

Băile Tușnadă: farmacia Alex. Eobay. Cohalnta: farm. Ed. Melas, farmacia ii. 
Wolff, Feldiâră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașfi: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, farmBarabăs Fer. 13,52—41i
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Institute de credîtu și de economii 
FILIALA BRAȘOVt.

Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 
ele amăsuratil timpului de abcjicere, darea de venită de
10% și 5, 4 seu 3% % interese;

cumperă și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei" după 
cursulu dilei, pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantagiosă hârtiă pentru plasarea 
de capitale;

escompteză cambii cu celu puținu două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6%—8%;

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntă 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contă curentă cu 6% % interese;
acordă împrumuturi pe mărfuri cari au o valdre stabilă 

și nu suntă supuse stricărei pe lângă interese de 672—8% 
după suma împrumutului;

acârdă împrumuturi pe tote efectele cotate la 
Budapesta, Viena și BucurescI, pănă la 85% a 
loră pe lângă interese de 6% %;

cumperă și vinde după cursulu dilei monete; 
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea

bursa din 
cursului

tryj

X.

II. fi. 2.85,C Citeră cu arcușu pe o cdrdă Nr. I. fl. 2.60; Nr.
Nr. III fl. 3.10 dimpreună,cu scola de note pentru a învăța 

\ singuru, chiar și pentr’unu nespecialistu.
De procurata AltstălteT BrașovG.

Totodată ’ml permită a atrage atențiunea onor, publici 
asupra bogatu asortatului meu deposits de opuri de lucsu, 
scrieri pentru tinerime, cărți pentrr copii cu ilustrațiuni, 
cutii cu petre de architecture pentru copii, veritabile (ie 
Richter, decorații pentru Cotillion, podobe pentru pomulu 
de Crăciuuu. Bilete de gratulațiă, pentru anulu nou cu tecstfi 
românescu, franțuzescu și germanu. 212,2—1

,.ii 1
'?■

de ori-ce 
hârtii de valdre pe lângă cele mai ieftine condițiuni;

închiriază pe teritoriulă ce-lă posede lângă gara Bra- 
șovă, și> care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara 
însăși, atâtu locuri libere pentru depositarea de marfă câtă 
și cabine în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce 
și cantități mai mici de mărfuri spre depositare în maga
zinele sale.

D.eslușirl detailate se potă lua la cassa filialei și la 
bărbații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntă în fiă-care <ți dela 8 a. m. pănă 
la 2 p. m.
Localulti „Filialei46 este în Brașovtt, piață 

Nr. 90, etagiuliî I.

Avisl d-lort abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

binevoiască a scrie pe cuponulu mandatului poștală și numerii de 
pe fâșia sub care au primită diarulă nostru până acuma.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov îi


