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(Să/tia onoza/ti/i ceti-tozi!
■t, . ’

i

i„Gazeta TransilvanieȚ1 întră în anulă ală 52-lea ală esistenței sale.
Nenumăratele dovedi de , simpatiă și de încredere ce le-a primită acestă organă de publicitate din partea Româniloru de pretu

tindeni cu ocasiunea aniversării a cincldecea a esistenței sale suntă cea mai viuă și mai puternică mărturiă pentru atitudinea sa politică 
și națională.

Răzimată pe încrederea publicului românii și condusă de iubirea de patriă și de datoria ce o are cătră sfânta causă a româ
nismului, organulă nostru n’a pregetată de a aduce, mai alesă în cei cțece anî din urină, însemnate jertfe pentru a corespunde totă mai 
multă cerințeloră timpului și trebuințeloră cetitoriloră sei.

Astfelă dela 1 Ianuarie 1881 „Gazeta Transilvanei14 a începută se apară de trei orî pe săptămână totă cu prețulă de pănă atunci, 
er dela 1 Aprilie 1884 apare in fie-care 4b erășl cu același preță, căci cei 2 fl. adăugați acoperă numai cheltuielile înmulțite cu portulă poștală.

De atunci încâce 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 amu isbutitu ca 4iarulă se-și aibă tipografia propriă.

Nu-i vorbă, multe se ceru astă4i dela ună diară, mai alesă când elă este chiămată a servi causei unui poporă atâtă de multă 
prigonită de sorte. Prin urmare nu puteină di°e că amă ajunsă la capetulă îmbunătățiriloră.

Din contră, astădi când, ca niciodată pănă acuma, posițiunea fliaristicei nostre s’a agravată; când atâtea lovituri sunt îndreptate 
asupra ei cu' vehemență așa de mare; când procese peste procese, condamnări la închisore și amende în bani o împiedecă în munca și 
stăruințele ei de a da pe față tbte nelegiuirile, prigonirile și asupririle și de a lupta pentru recâștigarea drepturiloră poporului română : 
șe cere dela noi se ne încordămă puterile cu îndoită energiă și se continuămă lupta cu curagiu neînfrântă, întroducendă no,ue reforme, 
pentru ca „Gazeta Transilvaniei^ nu numai se corespundă mai multă chiămării sale, ci se se tacă cu putință ca principiile salutare națio
nale :ce le propagă se pbtă pătrunde pănă și în coliba'1 țăranului.

Conduși de aceste vederi, voimă să facemu și cu începerea anului viitoră mai multe esențiale. ameliorări în diarulă nostru.
Pe lângă prOgramulă, ce l’amă observată pănă' a4î la redactarea foii, suntemă deciși a cultiva mai multă și unele terene, cărora 

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

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

Afară de aceea câșțigându-ne convingerea, că după împrejurările poporului nostru ună diară 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-aillfl decisu Cft dela anulu nou 1889 îna
inte se mărimii în modu destuii! de însemnatil prin adausuri numerele nostre cu data de Duminecă, și se le întocmimu și se le 
redactămu astfelu, ca șe intereseze pe ori și ce cetitotu și se se potă abona și separatu.

Deschidemă der âbonamentă la „Gazeta Transilvaniei11, 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 diarulă, deschidemă abonamentă separată la numerele 
cu data de Duminecă ale „Gazetei Transilvaniei", cari voră costa pe anii numai 2 fl. V. a.

llugămu pe abonații noștri de.pănă acuma, ca se stăruiașcă pe câtă le va sta în putință în cerculă domniiloru loră pentru lățirea „Gazetei Tran- 
tilvaniti11 precum și pentru răspândirea în poporă a numereloră cu data Duminecă, ce se potă abona și separatu.

(Ănunciulu Adininistrnțiunii pe pagina IV.) Rectacțiunea.
-- ---------<“î>—------ S-------

Garsanniî jtmsîilora. 
II.

Gestiunea naționalitățiloră, „ma
rea bălă a statului maghiară “, a 
fostă obiectulă principală ală ar- 
ticuhlorfi întregei presse unguresc! 
de încheierea anului. Tote foile 
au vorbită despre ea, fiindă cu
prinse de fiorii temerei și nesigu
ranței în viitoră. Consciința rea. 
că s’au comisă cele mai grele pă
cate din partea regimului, a șovi- 
niștiloră și agitatoriloră unguri în 
contra naționalitățiloră, nu le-a 
îngăduită acestora să încheia li
niștiți anulă.

Der ce putere potă ave mus
trările consciinței asupra unui re- 
gimă, asupra unoru șoviniștl și 
agitatori îmbătrâniți în păcate!

La încheiarea anului 1888, re
cunoscu cu'toții, câtă de putrede 
suntă stările dinăuntru, ce „rană 
durerosă" e cestiunea naționalită
țiloră, ■ și cu tote astea nici prin 
minte nu-le trece a căuta să vin
dece rana. Se tângue că e'sistența 
le este în pericolă, aruncândă ioile 
oposiționale vina pe guvernă, foile 
acestuia pe naționalități, er la 
urma urmeloră tote, și foile opo- 
siționale ca și cele guvernamen
tale, pretindă ca naționalitățile 
să’și pună grumadulă sub securea 
maghiari sării,

Așa pretinde £6ia kossuthistă 

din Clușiu, precum amă arătată 
în numărulă de erl, așa pretinde 
și reptila din Clușiu „Kolozsvâr.“

F6ia bugetară a găsită cu cale 
să’și facă curagiu di°endă că, deși 
e departe încă timpulă dela care 
pote aștepta vindecarea bolei, to
tuși ,,marele puteri spirituale și 
morale“ ale șoviniștiloră voră în
vinge asupra naționalitățiloră.

Desfidem pe oricine a ne arăta 
cari sunt acele ,,puteri spirituale și 
morale14, căci noi nu le putemă da 
de urmă. Nu ne-au dovedită șo- 
viniștii unguri pănă acum 'decâtă 
mari slăbiciuni spirituale și mo
rale, amă pute dice» ună îngro- 
zitoră golă spirituală și morală.

Fi-voră ore insultele și calum- 
niile foiloră uuguresci ori perse- 
cuțiunile și nedreptățirile regimu
lui în contra naționalitățiloră do
vedi de „mari puteri spirituale și 
morale11 ? Fi-va 6re batjocurireă 
libertății cuvântului și a pressei 
din partea regimului și a șoviniș
tiloră unguri, răpirea cppiiloră 
slovaci, uneltirile în contra averi- 
loră grănițărasci, și în generală 
împedecarea cu forța a desvoltării 
culturale și naționale a poporelor 
nemaghiare, dovedi de „mari pu
teri spirituale și morale?"

Nu prin asemenea acte se câș
tigă „tăremă creștinismului11, nici 
se construesce „fortăreță viiă a 
civilisațiunei europene11; nu prin 

asemenea acte se împarte „liber
tatea și egalitatea" nici se în- 
cheiă „frăția11 între popore. Acesta 
trebuia să-o aibă în vedere reptila 
din Clușiu, când . a avută cute
zanța să vorbescă de „tăremă creș
tinesc1!", de „fortăreță a civilisa- 
țiunei europene11, de „libertate, 
egalitate și frățietate11, pentru ca 
în urmă totă ea să glorifice idea 
de maghiarisare. Ce nu e ’n stare 
să sufere răbduria hârtiă!

Și în adevără răbduriă este, 
când pote suporta neadevărurile 
cele mai grosolane. Vorbindă a- 
nume reptila 'despre Români, dice 
că ,jconducătorii acestora n’au ni- 
suitu să’i convingă, adecă pe 
șoviniștii și pe agitatorii unguri, 
despre adevărulă violăriloră în
dreptate contra Româniloră și des
pre justele loră pretențiuni, nici 
nu s’au silită ca legislațiunea ma
ghiară să-le dea ceva din aceea ce 
dorescă, n’au dată lămuriri, ci nu
mai au agitată, n’au cerută nimic 
ci numai au acusată.11

Ei bine, e cu putință ca o fbiă 
de publicitate să fiă pănă’ntr’atâta 
certată cu adevărulă și cu drep
tatea? Nu suntă pline diarele 
nbstre naționale, ca și ale tutu- 
roru naționalitățiloră, de nenu
măratele acte de nedreptățire și 
de violență din partea regimului 
și a organeloră lui? Nu suntă 
pline de înjurăturile surugiesci ale 

foiloră unguresc! la adresa Româ
niloră ca și a celorlalte naționa 
lități? Nu cunosce reptila legile 
și ordonanțele de maghiarisare și 
pornirile kulturegyletiste ? Suntă 
ore tbte acestea născo .iri națio
naliste, în scopă de a acusa nu
mai și a agita?

Der reptila are și „inimă bună.11 
Ne „compătimesce11 că n’amă ce
rută dietei unguresc! se ne dea și 
nouă ceva din ’ceea ce dorimă. 
Nesocotita reptilă consideră pe 
Români ca pe nisce venetici, ca pe 
Jidovii loră! i.

Nu, Românii nu voră cerși ni- 
murui, numai luiDumuedeu! Nu 
cerșesce poporulu băștinașă ală 
Ardealulului, Bănatului și Țărei 
unguresc!, elă pretinde să i-se res
pecte drepturile sale, limba și na
ționalitatea sa.

Pretensiunile nbstre suntă cu
prinse în programulă nostru nați
onală. Din drepturile nostre nu 
vomă ceda nici câtă e negru sub 
unghiă. Asta o repetămă și de 
astă dată, ca să le iasă odată șo
viniștiloră gărgăunii din capă, că 
voră pute intra nu în miia a doua, 
der nici în a douădecea măcar „uniți 
deplină în privința națională’1, 
adecă cu naționalitățile maghia- 
risate.

Noi intrămă în noulă ană cu 
deplină convingere, că tote unel
tirile de maghiarisare se voră stă- 
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rîma de stânca vieții românesci. 
Poporulu. românii să mergă înainte 
cu credința ’n Dumnezeu și ’n 
puterile sale.

Dreptatea a eșitu totdeuna în- 
vingătore și învingetore va eși 
și dreptatea Românului, căci pro- 
verbulfr românu 4i°e: aPa trece, 
petrile rămână!

Ca apa vorii trece și uneltirile 
dușmaniloru, er RomânulO. va ră
mâne Românu neaoșii și verde.

Dea ceriulu, ca anulă nou se 
reverse peste întregii poporulu 
românu nou și îndoită curagiu 
în lupta pentru recâștigarea ega
lei sale îndreptățiri!

Succesele Boulangiștiloriî.
In filele acestea s’au făcută două 

alegeri suplimentare pentru camera de- 
putațiloră din Parish. Amândouă alege
rile au fostă nefavorabile republi caniloră. 
In Oharente-inferieure a fostă alesă bou- 
langistulă Duport în contra republica
nului Lemercier. In Somme, care de- 
partamentă e representată de minis- 
trulă Goblet a fostă alesă generalulă 
boulangistă Montandon în contra republi
canului Cauvin.

Republicanii îngrijațl de succesele 
boulangistiloră au ținută ună congresă, 
la care au fostă represehtate tote gru
purile republicane. Scopulă congresului 
a fostă numirea unui candidată în con
tra generalului Boulanger pentru alege
rea de deputată ce se va face la 27 Ia
nuarie n. in Parisă. In congresă s’a ac
centuată necesitatea unei alianțe ofen
sive în contra cesarismului. S’a alesă 
candidată Jaques, președintele consiliului 
generală. înaintea localului adunării se 
grămădise multă lume. Când au 'Jșită 
republicanii, au răsunată printr’o parte 
strigătele: Trăiască Boulanger! Josăho
ții ! er din altă parte : Josă dictat jrulă! 
Trăiască republica !

Luptele Germanilor!! In Samoa.
O telegramă din Berlină ne comu

nicase, că Germanii au suferită perderl 
în Samoa. Amă împărtășită la timpulă 
său despre revolta ce a isbucnită acolo 
în contra regelui, care e susținută de 
Germani, și amă arătată, că regele e în 
periculă a-șl perde tronulă.

Cele mai nouă scirl oficiale din 
Apia ne spună, că insurgenții samoani 
au distrusă proprietăți germane și au 
insultată soldați de marină germani. 
Din causa acesta și pentru a ocroti pe 

regele în contra concurentului seu, cor- 
pulă de debarcare aid corăbiilor^ ger
mane de răsboiu „Olga“ , „Adler“ și 
„Eberu a foștii trimisă să însoțescă pe 
consululă germanii pe câmpulti de răs- 
boiu aid indigenilord, unde consululd 
voia să începă tractărî pentru desarmare. 
Pe drumd cătră colonia Vailele, corpuld 
de debarcare germană fii surprinsă și 
atacată de insurgenți sub conducerea 
americanului Klein. Deși insurgenții au 
fostă respinși și câteva sate de pe țărm 
distruse, totuși Germanii au fostă siliți 
să se retragă erășl pe corăbii, după ce 
au avută 1 sublocotenentă și 15 omeni 
morțl, 2 sublocotenenți și 36 omeni 
răniți.

SJCIBILE PILEI.
Foile șoviniste ungurescî suntd forte 

consternate și nicidecum nu se potă re
culege din marea spaimă de germani- 
sare în care i-a băgată ordinațiunea mi
nistrului privitore la propunerea mai 
strictă a limbei germane în scolele medii 
și în cele reale. Pe nOulă ministru nici 
nu-lă mai numescd altmintrelea, decâtă : 
„ministrulă germanisătoră,“ er „Erdelyi 
Hirado“ găsesce a fi posibilă, ca diarulă 
germană „Neue fr. Presse,“ care acum 
se cetesce în Ungaria în 14 mii de esem- 
plare, în urma ordinațiunei de mai susă 
să-și duplice numărulă abonațiloră săi în 
Ungaria.

** *
Comitetulă parochialti alu bisericei Sf. 

Nicolat din Scheiu (Brașovd) a alesă o 
comisiune, care se cerceteze documen
tele vechi, cărțile manuscrise și cărțile 
tipărite, ce se află în archiva bisericei 
și care au fostă aranjate și studiate de 
Dr. V. Glodară pănă Ia anulă 1837. 
Pentru luarea în primire a documente- 
loră precum și pentru terminarea lu- 
crărei, eventuală pentru publicarea cu
prinsului s’a alesă în ședința din 29 De- 
cemvre a. c. o comisiune în personele 
părintelui V. Voina și a profesoriloră A. 
Bârseană și I. C. Panțu.

** *
Ministeriulă de honvecjl a numită 

președinți civili ai comisiuniloră mixte de 
superarbitrare pe 1889: în Brașovik pe 
cornițele supremă contele Andrei Beth- 
len; în Alba-Iulia pe Mihaiu Elekes din 
Șardă; în Clușiu pe cornițele supremă 
contele Acațiu Beldy; în Sibiiu pe fos- 
tulă vice-comite Augustă Sennor. Comi- 
siunile acestea se întrunescă la 5 Ia
nuarie ; 4 Februarie; 4 Martie; 12 și 13 

Aprilie; 6 și 7 Maiu; 6 și 7 Iunie; 6 
Iulie; 3 Augustă; 23 Septemvre; 7, 8 
și 21 Octomvre; 8 și 9 Noemvre și 5 
Decemvre. ** *

Orașulă Abrudu a luată hotărîrea 
să edifice o casarmă militară ; spesele de 
edificare suntă preliminate cu 201.600 
fi. Concursulă cu oferte se va țină în 
17 Februarie n. în biroulă vice-comite- 
lui. din Aiudă. * * *Ministrulă ungureștii de comunicațiune 
ar face bine decă 11-ar spune slujbași- 
loră dela calea ferată însărcinați cu în
grijirea pacheteloră ca să mănânce din 
punga loră, când 11-e fome, er nu din 
pachetele cu mâncare ce se trimită bie- 
țiloră școlari cu ocasiunea sărbătoriloră. 
Astfeliu ni-se spune, că nu sciu ce flă
mândă șl-a înfiptă dinții în pachetulă cu 
de-ale mâncării oe s’a espedată cu oca
siunea sărbătoriloră Crăciunului la gara 
din Lipova pentru ună studentă dela 
șcălele de aici. Când studentulă ridică 
pachetulă la gara din Brașovă și se în- 
torse cu elă acasă, la desfacere află, că 
mai jumătate din cele trimise de acasă 
lipseau. $

* *Poliția din Budapesta a arestată pe 
Antonie Schneider, servitoră la oficiulă 
poștală din cerculă I. în Budapesta, 
care a defraudată 3135 fl. bani, care 
s’au trimisă pe poștă și s’au — perdută.

A începută bine anulă.* 
* *„Moniforulă Oficială“ din BucurescI 

publică decrețulă prin care se deschide 
ministeriului de finanțe ună credită de 
26,000,000 pentru plata imediată, seu 
celă multă în termenă de 6 luni a bi- 
leteloră ipotecare, care voră fi retrase 
din circulația. *

„Epoca“ află, că se proiecteză că
sătoria principelui Ferdinands de Hohen- 
zollern, moștenitorulă Tronului română, 
cu o principesă aparținendă uneia din 
familiile domnitore din Europa. Căsă
toria șe va face probabilă în luna lui 
Iunie, însă nu la BucurescI, dedrece pa
latul de acolo n’ar fi suficientă pentru a 
primi tote capetele încoronate, care voră 
trebui să fiă față la acestă căsătoriă. 
îndată după nuntă părechea regală va 
merge în România.

* * *
„Valetulă“ este titlulă unei foi ce a 

apărută în Brăila și care promite a da 
pe față pe jucătorii de cărți cari și-au fă
cută o meserie din jocurile la norocă.* »'* *

Atragemă atențiunea publicului ro
mână asupra unoră frumose cărți de co
respondență, ce le-a pusă în vemjare reu
niunea de înfrumsețare a Brașovului. 
Cărțile suntă forte potrivite pentru fe
licitări de anulă nou, avendă textulă în 
limbile; română, germană și maghiară. 
O carte costă 3 cr. și se află de ven- 
dare în librăriile: Ciurcu, Zeidner, Al
brecht et Zillich.

Corespondența ..„Gaz, Trans. “
Vălea-Bârgăului, Decenlvre 1888. 

. (Fine).
2. Causa patronatului din Bodna.
In sensulă contractului încheiată cu 

erariulă în 12 Martie 1872, pretinde erâ- 
riulă, ca pe basa patronatului acolo sti
pulată, fondurile să solvescă pentru bi
serica și scola rom. cat. din Rodna spe
sele de susținere a acelora, cari pănă 
acum pe anîî au variată între suma de 
1300 și 1890 fl. v. a.

In acestă causă ni-s’a propusă din 
partea comisiunei, ca noi să cedămă te- 
renulă montană în acea estensiune, în 
care se află astăcjl cuprinsă de dere- 
gătoria montană, și după cum îlă posede 
acum, în proprietatea erariului montană, 
și pentru acela în recompensă erariulă 
abdice dela ori ce pretensiune pe basa 
titulei patronatului.

Sciindă noi, că cele 4 comune (Nă- 
săudă, Feldru, Sângeorgiu și Rodna, a- 
poi fondurile cu muntele Crăciunelă) de 
și pe basa contractului din 12 Martie 
1872 suntă proprietarii acelui terenă, 
totuși nu tragă nici ună folosă din elă, 
ba îiică spre a-șl susține dr'eptulă de 
proprietate la elă, plătescă chiar și darea 
și echivalentulă pentru elă: în sperare 
că în afacerea cea mai importantă pen
tru comune vom pute câștiga mai multă 
apoi pe lângă condițiunea, ca comune- 
loră să li se lase loch suficientă de tre- 
căre și umblare la munții loră, precum 
și spre muntele golă asemenea să li-se 
lase pădure suficientă pentru ocrotirea 
viteloră, când voră veni tempestățl, pre
cum și pentru economia de vite și focă- 
rită; în sperare, că numitele patru co
mune pe lângă o altă recompensă 
din partea celorlalte comune, se voră 
învoi la acesta și. nu voră pune piedecă 
împăoiuirei, ne-am fostă dată învoirea 
la susă amintita pretensiune, am făcută 
și acesta jertfă. .■
3. D-reptulu erariului de a folosi edifici- 
ele din mai multe comune, în specie din 

Năsbudu spre scopuri administrative.
Acestă dreptă și l’a fostă susți

nută erariulă în contractulă ddto. 12 
Martie 1872, fără însă să se fi fostă de
terminată mai deaprope cum că cari 
scopuri administrative se pricepă aci, 
așa, încâtă erariulă a începută a folosi 
numitele edificii nu numai de cancelarii 
pentru deregătoriile administrative și ju-
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Mama supărată.
fAlegoriă.J,

—. De ce plângi Mamă? Mamă de 
ce plângi?

Cu aceste cuvinte duiâse se adresă 
ună băiețandru binefăcută, care tocmai 
intrase în casă, cătră mamă-sa, carea sta 
după mesă cu fruntea răc|imată pe mâna 
dreptă și plângea.

Elă era voiosă în nevinovăția sa, 
căci venise de-afară cu ună aeră de ve
selia pe față, der când vădu acolo pe 
mamă-sa așa întristată, i-se schimbă voia 
și se supără îndată și elă.

Ea, era cu multă mai preocupată de 
durerea, ce o cuprinsese, decâtă ca să’i 
au4ă vocea lui, necum să’i vedă tristeța 
ce i-se ivise pe față, nu băgă de semă 
că e de față, căci atunci ea de . sigură 
și-ar fi ștersă numai decâtă lacrimile 
din ochi, ca să nu supere prin plânsulă 
său și pe băiată. Așa însă ea continuă 
plânsulă jalnică.

Gopilulă vădândă, că ea nu’lă vede, 
se apropiă încetă de densa, o prinse de 
mână, o mișcă ușoră si’i dise cu du- 
ioșiă:

— Mamă, dragă mamă, spune ’ml 
de ce plângi? Nu plânge mamă, că acjl 
e anulă nou ș’apoi cine plânge acjl se 
(jice, că plânge anulă întregă.

Ea, cum se deșteptă, îșl șterge lă- 
crimele, prinde mâna copilului în a sa, 
o sțrînge cu iubire, se plecă apoi cu 
dragă spre elă și’i sărută cu focă ochii 
și fruntea.

Simțindă copilulă sărutarea înfocată 
a mamei, fața i-se însenineză, îșl sventâ 
lacrimile, ce i-se iviseră și lui pentru 
durerea mamei sale, se trase la sînulă 
ei caldă și’i vorbi erășl:

— Spune’ml și mie, scumpă mamă, 
de ce ai plânsă?

„Ecă, numai așa am lăcrimată și 
eu, der n’am plânsă, așa-i vine omului 
câte-odată.“

— Ba nu, trebue, că ai ceva de ce 
plângi, pănă acuma eu nu te-am văcjută 
nicl-odată așa de supărată; ai plânsă, 
numai mie nu vrei să’ml spui.

„Sâ’țl spună și ție? Ț’așă spune, 
der mă temă, că te vei mâhni!“

— N’ai frică mamă. Voi suferi cu 
răbdare, decă acesta e voia D-tale.

„’Ți voi spune, der să nu uiți, că 
mi-te-ai legată, că nu vei plânge; îți voi 
spune t6te numai ca să înveți și tu ceva 
ca să’țl aduci când-va în vieță aminte 
de cuvintele mele.

„Tatălă meu ml’a dată o moșiă fru- 
mosă, frumosă, cum nu sciu unde i-ai 
pute în lume afla semănă, moșia e acesta, 
pe care ne aflămă și noi astădl, câtă 
o vedl giură în pregiură în zare. Nu’țl 
voiu mai spune cum eu lăsată singură 

de capulă meu1, părăsită de toți, a tre
buită să lasă o parte din ea străinului 
aceluia, pe care ’lă vecji, că șede lângă 
noi; nu ’ți voiu spune acesta ca să nu-’ml 
reamintescă trecutulă, căci atunci ar tre
bui să plângi de năcază și de durere și 
tu, deși nu te-ai legată, că vei asculta 
tote în tăcere, n’ai pute rămâne nemiș
cată la lacrimele mele și-ai plânge și tu; 
nu ’ți voiu spune câtă am avută eu de-a 
suferi dela elă, pănă ce m’a înșelată de 
partea aceea de moșiă, carea o are astăcjl 
elă. Nu’țl voi spune acestea, ci ’ți voiu 
spune altă ceva, ce ne atinge încă mai 
de aprope, ca să iai învățătură și să sci 
cum să te porțl pentru viitoră și să n’o 
pățescl și tu așa ca mine, ori încă și 
mai rău; ’ți voiu spune despre necre
dința frate-tău față cu mine, despre care 
tu pote abia ’ți aduci ceva aminte și 
l’ai uitată mai de totă, ca și când n’ar 
fi în voi totă ună sânge:

„Când m’am așecjată eu aici pe 
moșia asta, fratele tău te avea forte 
dragă, te gugulia, te învăța, și ’ți spu
nea multe bune și frumose ca să te 
deștepțl și să scii cum să trăescl în lume. 
Pe mine mă mângâia acâsta forte multă 
și credeamă, că ’ml' veți fi spre bucuriă 
în vieță. der rău m’am înșelată! Câtă 
ce a venită străinulă acesta de lângă noi 
aici a începută a se înavuți, a-șl totă mări 
câmpurile și a se înbuiba, cu mintea lui 
firetică și flușturâtă, a amăgită mai în- 

teiu pe frate-tău cu binele, er după ce 
a simțită, că și-l’a câștigată i-a disa 
fără nici o rușinare verde în față: „Ve
cine, tu ești copilă cuminte și învățată 
a trăi bine și fără griji, lapădă-te de 
mamă-ta și de frate-tău, și lasă-i se se 
năcăjdscă ei cum voră pute, vei fi una 
cu mine, te voiu privi ca pe sângele 
meu și vei fi îndestulită în tdtă vieța 
ta.“ Și elă, o! elă ce a făcută? Ușora- 
tică și îmbătată de gândulă dea duce o 
vieță fără osîtenele, îndată s’a învoită. 
S’a învoită, că elă nu era dedată' cu nă- 
cazulă și cu suferința. Lui îi plăcea să 
le aibă tote de-a gata. Și acum, decă a 
văclută, ică pe lângă mine nu-i va merge 
de-o-camrdată așa bine si că va trebui 
să aibă multe frecări, alergări și neîn
țelegeri ou străinulă ăsta, pentru ca să 
nu fie așa lacomă, să se mai contenescă 
și să nu ne iee și ce e numai ală nostru, 
i-s’a părută — sărmane copile nemul- 
țămitoră! — că-i va fi mai bine să se 
îngrijescă numai de sine și nu și de noi. 
Așa e omulă, care nu e deprinsă și la 
bine și la rău: totă numai la - ce e în
vățată trage, că e înbătrânită în păeată 
și nu se pote ușoră despărți de elă.

„Eu vedeamă, că acesta îi sta lui 
în minte, der n’aveamă ce face? Adl îlă 
vedeamă, că mai multă petrecea la stră
ini și când venia acasă era mai gânditoră 
și mai supărată decâtă de altă-dată; mâne 
totă pe aceeași urmă, așa, că din ce în 



Nr. 287 GAZETA TRANSILVANIEI 1888.

decătorescl, ci și pentru carcere de'-stată, 
pentru poștă, pentru vigill financial! etc.

In decursulă pertractăriloră de îm
păciuire a pretinșii erariulă să i-se dea 
ca proprietate edificiulîi, unde astăzi 
este judecătoria din Năsăudă, precum și 
edificiulă din Rodna, unde este s^ola 
de stată, și în acelă casă abdice dela 
dreptulă de folosință față cu tote cele
lalte edificii.

In sperare, că comuna opidană 
Rodna, pe lângă 6re care recompensă 
din partea celorlalte comune, în intere- 
sulă închBiărei unei împăciurl, se va . în
voi la pretensiunea de susă, după ce 
s’a obiecționată, că edificiulîi din Rodna 
nu se țire de edificiele cuprinse în con- 
tractulă din 12 Martie 1872, după ce li- 
s’a imputată procederea cu acelă edifi
ciu, că s’au luată dela comuna confesio
nală gr. cat. fără judecată, fără sentință 
arbitrariter pe cale administrativă, și 
cumcă sstădl erariulă ține fără motivă 
și fără de a plăti chiria la comuna po
litică Rodna ca proprietară actuală a 
acelui edificiu, ne-am fostă dată învoirea 
și la„ acesta pretensiune, numai ca să nu 
se dică despre noi, că suntemă renitenț! 
și nu voimă a ne împăciui.

4. JRăfiiială finala reciprocă cu fondurile 
din Năseudii.

Acestă afacere privesce numai pe 
fonduri, și nu pe comune, de aceea în- 
trelăsămă o descriere mai deaprope a ei 
aci în.raportulă da față.
■ă. Causa cu statutele pentru administrarea 

averei fonduriloră din Năsăudu.
D-vostră sciț! bine, că comitetulă 

fonduriloră de repețite or! a înaintată 
Ia locurile mai înalte statute de admi
nistrare a averei fonduriloră spre apro
bare, și acestea compuse pe basa espre- 
seloră principii din literele fundaționale 
sancționate de Maiestatea Sa Monarchulă, 
după car! numai familia loră fostă gră- 
nițeră și descendențiloră acelora li se 
compete tragerea foloseloră din fonduri.

Vă veți aduce aminte și de aceea 
că Inaltulă ministeră ir. m. de cultă și 
instrucțiune publică prin emisulă dd. 10 
Augustă 1886 Nr. 31507,. cu ignorarea 
acestoră principii a ordonată compu
nerea altoră statute, pre basa cărora toți 
locuitorii de pe teritoriulă sustatului con- 
finiu militară aședațl aci după desfacerea 
graniței, fiă aceia venițl din Rusia, Ga- 
liția său ori de unde; să fiă la partici
parea din averile și venitele fonduriloră 
asemenea îndreptățiți cu foștii grănițerl.

Comitetulă fonduriloră față de acestă 
emisă ministerială a fostă așternută o 
representațiune la Inaltulă regimă, resp. 
la Ministeriu r. m. de cultă și instruc
țiune publioă; asemenea și subserișii 
causa acâsta au tractat’o ca cea dintăiu 
în memorandulă așternută la tronă.

Cu ocașiunea pertractăriloră de îm
păciuire ținute acuma în Budapesta am 
pretinsă, ca Inaltulă ministeră de cultă 
și instrucțiune publică să primescă sta- 
tutulă compusă și primită de comitetulă 
fonduriloră pe basa principieloră din li

terele fundaționale, seu celă puțină, — 
pre lângă susținerea aceloră principie 
să se ia acum în pertractare, și decă 
s’ar afla în elă defecte să se coregă.

La acestă pretensiune a nostră ni 
s’a răspunsă, cumcă statutele respective 
pe basa unui condusă a consiliului mi
nisterială suntă deja alcătuite după prin- 
cipiele evidente în susă amintitulă emisă 
ministerială, acelea nu se voră schimba, 
și acestă cestiune, nefiindă obiectă cu
prinsă în contractulă din 12 Martie 1872, 
acum nici nu se p6te lua la desbatere 
în comisiune; — la repețitele întețirl a 
nostre ca și acestă obiectă să se ia în 
pertractare, și să se resolve spre îndes- 
tulirea poporațiunei foste grănițere, ni 
s’a răspunsă, că decă persistămă pe 
acesta, se voră ,sista ulteriorele pertrac
tări de împăciuire. —
6. Causa procesului cu familia Br. Kemeny 
pentru mai mulțl munți și pentru desdau- 

narea usufructului dela acei munți.
Din raportele nostre făcute verbală 

la adunarea representanțiloră comuneloră 
în urmă ținută vă este cunoscută, că 
acestă procesă este încheiată și așter
nută Tribunalului regiu din Bistrița spre 
decidere. O descriere mai deaprope a 
procesului ar pretinde scrierea și tipă
rirea de volume și tomuri întregi, deci 
esplicarea și desfășurarea lui în acostă 
mică raportă nu se pote face.

D-vOstră scițl și aceea totă dela nu
mita adunare, că după așternerea proce
sului amă fostă solicitați spre a întră în 
pertractări de împăciuire și în acâsță 
afacere.

A.mă întrată și amă pertractată causa, 
încercândă împăciuirea.

S’ai făcută mai întăi pretensiunea, ca 
desdaunare pentru munți și usufructă, 
după estensiunea teritoriului pretinsă, 
câte 20 fl v. a. de jugără, care sumă 
ar face la olaltă 545.000 și vre-o câteva 
sute fi. v. a.

Noi din capulă locului amă premisă, 
cumcă nu recunoscemă, că familia Br. 
Kemeny ar fi îndreptățită a pretinde 
dela comunele foste grănicere, seu dela 
unele din ele sub ori și ce titulă ae 
dereptă vreună cruceră, și cumcă ună 
foră judecătorescă imparțială nicl-odată 
nu-i pote adj udeca pretensiunea validitată 
în procesă.

Prelângă tote acestea, față cu vi- 
tregimea timpului actuale, pentruca qo- 
munele foste grănicere să se sciă odată 
mântuite de ori și ce griji, să sciă, că 
ce au. este proprietatea loră nepretinsă 
de nime, si pentru-ca să fie în pace cu 
totă lumea; sUntă gata a se obligă la 
ore care desdaunarea, dec! au oferită ca 
atare mai ântîiă suma de 100.000 fl. v- a.

După multe petractări, dispute în 
tote drepturile, — acărora înșirare nu 
este loculă aci, — am oferită suma de 
150.000 fl. v. a. eră din partea contrară 
s’au scoborîtă la suma de 360.000 fl. 
v. â.

Nevoindă noi a ne sui mai susă dela 
suma în urmă oferită, și nefiindă pros

pecte, că cu aceea se va pute face îm
păciuirea, amă cerută acuma înșine, 
sistarea ulterioreloră pertractări de îm
păciuire ce apoi a și urmată Ne luămă voiă 
avă face cunoscute și motivele pentru 
cari amă cerută sistarea pertractăriloră 
și nu amă voită a face ună ofertă 
mai mare,și anume !

a) Repețimă ce amă amintită 
mai susă, că avemă firma convingere 
juridică, că ori ce pretensiune a familiei 
Br. Kemâny este nebasată în lege, și 
apoi numai pentru de a împlini voia lo- 
curiloră mai înalte, este cu multă prea mare 
suma oferită cu 150.000 fl. v. a.

b) Regimulă ne-a denegată și ne de- 
negă împlinirea justei nostre cereri, de 
a se compune statutele pentru adminis
trarea averei. fonduriloră pe basa prin
cipieloră statorite de fundatori, din contră 
întru recompensă pentru grelele servicii 
militare prestate tronului și patriei în 
decursă mai de ună seculă fără motiv 
se ia acum înbucătura din gura familie- 
loră foste grănicere,. --r a acestei popo- 
rațiun! paclnice,— și se dă la tote veni
turile din lume.

c) Pentru suma ce ar fi fostă a se 
plăti era proiectată contragerea unui 
împrumută, pe care să-lă plătescă comu
nele în rate cu amortisare. Decă amă fi 
obligată noi pe comune la solvirea -sumei 
pretinse cu 360.000 fl. v- a., atunci com- 
putândă și interesele etc., comunele tre- 
bueu să plătescă peste o jumătate de 
milion florini v. a., o sumă oribilă ca 
acâsta putea aduce poporațiunea din cele 
44 comune foste grănicere la sapă de 
lemnă, așa. câtă la cea mai mare parte 
a locuitoriloră nu le rămânea alta, de- 
câtă să-și ia straița în spate și să emi
greze în Dobrogea.

T6te acestea și alte motive s’au a- 
dusă înainte în decursulă pertractăriloră, 
și cugetamă, că au fostă suficiente pen
tru întreruperea ulterioreloră pertrac
tări.

Venitoriulă ne va arăta, ce va să se 
mai întâmple, noi și de aci încolo ne 
vomă împlini după convingere'și cu sin
ceritate datorințele nostre de plenipo- 
tențiațl a Domnieloră vostre.

Binevoiți, — acestă raportă, — a-lă 
lua spre notiță oficiosă, spre sciință și 
a-lă face cunoscută în ore .cate ședință 
întregei representante comunale.

Bistrița, în 1 Noemvre 1888.
Dănilă Lica, Gavrilii Mânu,

adv. adv.
După cum din Raportă se pote vede, 

împuterniciții noștri apărători, d-nii' adv. 
Lica și Mânu, au fostă în 2 restimpuri 
la Pesta, la solicitarea organeloră gu
vernului, pentru de-a face împăciuire în 
năcasurile nostre.

Oblăduirea tiszaistă adecă, ca să se 
pdtă desvinovăți înaintea lumei mari de 
nedreptatea strigătore la ceră, ce tinde 
a ni-se face, cu șireteniă au cercată 
prin plenipotențiari noștri de a ne face 

ca singuri noi să ne subscriemă sentința 
de morte sub pretextă de împăciuire. 
Căci ce alta decâtă mdrte și ruină ma
terială ar fi fostă pentru noi pacea, ce 
guvernulă cere dela împuterniciții noștri 
ca să subscrie.

Nu-i vorbă, aceea ce în consimță- 
mentulă nostru nu a dobândită, nu se 
va lăsa de-a o câștiga pe altă cale. Dâr 
celă puțină nu se va pută cjice despre 
noi, că ceea ce moșii și părinții noștri 
cu mari jertfe în sânge și avere au răs
cumpărată și' cu multă abnegațiune de 
sine au adunată și păstrată, noi în mod 
lașă și nedemnă de dânșii am cedată 
sțreiniloră, cari cercă a ne înghiți.

Forte corectă și demnă de totă lauda 
a fostă der pasulă împuternicițiloră noș
tri, când în urmarea motiveloră indicate 
în raportă au întreruptă ulteriorele 
pertractări de împăciuire. ,

— bârgăuanulu. —
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Budapesta, 11 Ianuarie. Clu- 
bulu partidului n’a pututu termina 
nici pană erl desbaterea asupra 
legii militare, ci o va continua 
și atJL

In camera deputațilorîi desfă
șură ministrul u de honvecjl Fejer- 
vary motivele în privința proiec
tului.

Ministrulă Csâky ap eră într’o 
strălucită improvisare ordinațiunea 
privitore la limba germană.

Berlinu, 11 Ianuarie. Cancela- 
rulu Bismark a sosită aci. Elii 
sufere încă dureri neuralgice.

• , . ■ ■

Cu numerulu acesta se în- 
cheiă semestrulu Il-lea alu anului 1888. 
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ce nu’i mai puțeamă cu nimică întră în 
voiă.. Și când tu odată, numai l’am vă- 
dută, că’șl adună totă ce are, se gată și 
se duce cu elă pe aci în colo, fără să-mi 
<jică măcar vre-ună Cuvânta de despăr
țire ori să’ml mulțămescă de grija, ce 
i-o-am avută pănă l’am crescută. Da, 
m’a părăsită și s’a așezată de totă și 
cu totulă și pâte pentru totdeuna la 
străinulă.

„Ce sQcotescI acum, puiulă mamei, 
ce durere am putută eu să simță, când 
l’am văzută, că elă iubesce mai multă 
pe străinulă, decâtă pe buna sa mamă, 
care numai binele i-l’a vrută și i-l’a fă
cută în totă vieța lui; când a trebuită 
să mă uită cu lacrimi în urma lui, cu 
câtă necredință mă lasă; elă, dela care 
gândiamă să capătă ajutorulă celă mai 
bună și pe care nu și-lă putea da, numai 
să fi voită, și încă nu numai mie, ci și 
ție !! Și atunci se putea ferici și pe elă 
cu noi împreună. Cum îi va pute lui 
căde bine de avuția sa, cândă îșl va a- 
duce aminte, nemerniculă — der nu-lă 
blastămă, căci o mamă acesta nu o pote 
face — când va sci, că mamă-sa și fra
tele său zacă în jele, ducă la năcază și 
sîmtă cu greu sarcina vieții, er elă se 
înbuibă ? In locă de a se însoți cu stre- 
inulă, mai bine să ne fi stată în ajutoră, 
când vedea cum mă uedreptățesce și să’i 
fi spusă: scii ce, vecine, noi amă făcută 
învoială, ca să te așetjl tu pe ună pă- 

mântă cu noi, să trăimă în pace și bună 
înțelegere, adu’țl de acesta nen’cetată 
aminte, te ține de cuvântulă dată, câști- 
gă’țl cu omeniă ce și câtă vei pute, și 
eu îți stau bună, că nu’țl voiu băga nici 
o vină.Vecji’țl tu de trebile tale, că și eu 
îmi voiu căuta de ale mele, și nu te 
amesteca tu într’ale nostre, încercân- 
du-te să ne iai pe nedreptulă ce nu e 
ală tău, că scii tu, că nedreptatea se 
răsplătesce odată amară. Eu ammamă și 
frate, aceia trebue ținuți. Moșiă avemă 
destulă, putemă trăi câtă de bine și cu 
ticnelă din ea.

„Der elă,' în locă să se pdrte așa, 
cum i-ar fi fostă datorința, a mersă la 
străină, s’a încuscrită cu elă și a înce
pută împreună Ou elă a mă apăsa și 
batjocori încă și mai tare, ca să’ml fiă 
vieța și mai grea și mai amară!

Pănă era streinulă numai singură, 
nu cuteza să facă chiar așa mari blăs- 
tămății, der de când s’a făcută una cu 
elă și fratele tău,- de atunci cutezarea 
lui numai avea margini. Acuma 4i°ea! 
că elă e singurulă domnă peste moșia 
acesta, er eu numai, eu numai dilerița 
lui, acuma dicea, că vieța mea e în mâna 
lui și numai pănă atunci mă va lăsa să 
trăescă, pănă îi va plăce lui și alte câte 
și mai câte de acestea, er acuma, acuma 
îmi 4’00 cu cea mai orbă obrăsniciă, 
că trebue să ne lăpădămă de neâmulă 
nostru, că de bunătățile pământului acestuia 

numai acela se pdte bucura, care întră 
în neamulă lui!

„O, copile, copilej ce ai făcută?,De 
ce m’ai părăsită ?. Nu te temi tu, că 
Dumnecjeulă dreptății îți va pedepsi odată 
aspru fărădelegea ta?!u

„Acum nu ml-ar mai trăbui alta, 
decâtă ca să faci și tu. asemenea. ;Nu- 
mai atâta ml-ar mai trebui, și ml-ar și veni 
pierirea. Eu m’așl stinge arsă de durere, 
dâr urmările tu ai ave să le vet}! și să le 
înduri. Spune’ml și tu, ce farmecă ar 
mai pute ave pentru mine vieța, când 
după atâtea suferințe m’ai părăsiși tu?“

— „Eu, iubită mamă ? Eu să te 
părăsescă, să mă lapădă de d-ta, să te 
lasă pe mâna străinului și să te închină 
morții? Eu? Nicl-odată!“

. —„AibI de grijă scumpule și nu te 
lega tare, că și tu poți face ca fratele 
tău. Semne cam suntă !“

— „Și de aceea încă ești năcăjită D-ta? 
Spune’ml ce semne rele vedi D-ta la 
mine ? Spune-’ml ca să mă sciu în
drepta?11

— „Ce semne?Semnele acelea, că tu 
ești prea blândă și lăsătoră , șl-apoi să 
scii tu, că omeni de aceia nu’să de v >țâ.’ 
Ce: e jdreptă, ești încă tinerelă și n’ai 
putută învăța încă multe, der ecă îți 
spună păzesce-te bine să nu cădi în 
cursă, să nu închei și tu cuscriă cu vre
ună străină! .

„Fi dâră, decă, mai vrei să aibl pe 
mamă-ta și o iubescă, cu minte, fi bună, 
și dreptă, der apoi să nu lași pe nimeni 
să-ți calce dreptulă tău. Dreptulă și le
gea apără-țl-o și sciitesce-le ca lumina 
cehiloră, că numai așa poți să fi vre-o- 
dată fericită. Fă așa, decă vrei să mă 
asculți și să-ți fiă bine.

— ’Ți jură, mamă, voiu face cum 
mă povățuescl și nu voiu uita, ce ml-ai 
spusă. Câtă de bine era, decă fratele 
meu ar fi fostă omă ca omenii, m’ar fi 
ajutată, învățată, și-ar fi ținută totdeuna 
din. inimă bună cu. mine, că acuma n’a- 
veamă atâta năcasă! Mai ușoră puteamă 
face amândoi ceva, .că și eu ași fi făcut 
câtă a’șl fi putută după puterile mele. 
Der să nu ne supărămă atâta, voiu face 
eu și singură ce voi pute, Dumnezeu îmi 
va ajuta și de perită totă nu vomă peri, 
nu, odată cu capulă...!

*
„Fiule ’. nu uita ce ai (ji30 5 ține 

minte, că ai datorințe mari și sânte 
de împlinită pentru mamă ta. Ingenun- 
chiă der și c|i: Domne, Cela ce scii nă- 
cazulă omeniloră și scii tote, dă-ml și 
mie- dară și tăria, ca să’ml împlinescă 
tote datorințele mele, precum se cuvine 
unui fiu adevărată !!

Blașiu. Ier. Dauilă.
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Abonamentele se făcu mai ușoru și mai

mandate poștale.
Domnii, cari se voru abona din 

a scrie adresa lamuritu și a a ata și poșta ultimă.
Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei

ABONAMENTE
la ,'"1' ’„GAZETA TRANSILVANIEI"

Prețulu abonamentului este: 
Pentru Austro-Ungaria: 

pe trei, luni................... •' .. . . . . 3. fi. —-'
ș.ese luni...............................  4 6 fi. —

„ unu ană................... \ . 12 fl. —
Pentru România și străinătate 

pe trei luni
„ șese luni
„ ună ană

FARMACIA

I. PSEBHOEEB
186,12-9V’ENA, Singerstrasse Nr. 15

la „G o 1 d e n e n Reich sapfe 1“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale", meriți cu 

totu dreptulâ numirea din urmă, de dre-ce în faptă nu esistă aprdpe nici o bdlă, la care 
nu ar fi probată în mii’ de cașuri efectiilh loră miraculosă. în cașurile cele mai, cefbi- 
cdse, la can. multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadară, s’a dobehdifă cu aceste 
pilule de nenumărate' ori și după ună scurtă .timpii dep,lină însănBtoșare. j I culioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulâ cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri npfrancate cu rambursă I fi. 10 cr.

Trimițendu-se p’-ețulă înainte costă cu espedarea francată 1 sulă,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-' 
luii 9 fl. 20 ci’. — Mai puțină de uhă sulă nu se pdt-e trimite.

Numai acele pilule suntfl de considerată ca veritabile, a cărorâ instrucțiune este 
provegută cu subscrierea, I. PSERHOFER și carj pe capaculă fiă-eărei cutiore portă totu 
aepeași subscriere cu litere roșii.

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumătorii acestor.il pilule mulțlmescă, 
pentru redobândirea sănătății loră după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a tăcută 
odată încercare, recomandă acestă medicamentă mai departe.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămitL
Schlierbach, 17 Fob imanii 1888. .

Onor. Pomuule! Ilespeotposu subsemnatulu 
Ve rogâ a .mai trimite din riou patrii suluri din 
Pilulele D-v. în adetiru forte fotositord »*' e^celwii p‘u-\ 
rificăterc de sânge. Cu înalta stimă

lg. Neureiter, medicu.

H^aschc lăngă Flfidnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-(|en a voitu ca se ’ml intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve* descriu acuma wucce- 
sulu dobândită: In patulu de lăudiă (chendeliă) 
me răcisemu astfeiiu, înaâtu nu mai putâmu 
lucra, și așu fi de siguru deja mdrtă, d6ca nu 
me-ar fi șcăpațu pilulele d-vostră , admirabile. 
D-deu se Ve binecuvintezo de mii de ori pentru 
adăsta- Am încrederoa, că Pilulele D-v me vor 
însănătoșa do totu, astfel precum, ele au folosit 
și altora Theresia Knific.

•' ! '■ _____ I.. r‘{. !

Wiencr-Ncustadl. 0 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Ve osprimu cea mai caldu- 

rosă mulțâmiro în numele mătușei mele, care 
a suferită oinci-anî de .catarrh chronic Ia sto- 
macu. Vieța îi era ujau chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin înteiripla're a primittt o ciitidră 

‘ ucu escelentele Pilule ale D-;v.. p.urifi. p.tdre de 
sălile, și după întrebuințarea Ioni mai îndelun
gata s’a însănătoșatu. Cn înaltă stimă

losefa Weinzettl.

rificătdro de sânge. Trebue se Ve' espriraîl cea 
mai,îndeplini recunoscință în privința valdrci 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cn căl
dură tuturoră Buferincjiloru, unde mi se vi da 
ocasiune. Ve Împuterniceai, ca despre a.âsta 
a mea mulțumită, să dispuneți' 'după plăcii în 
publică. Cu înaltă ațină

Theresia Kastnor.

Gottsekdorf, lângă Kohlbach, Silesia-Austr.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogu amicabilil a'mi 
trimite unu sulă ou 6 cutidre Pilule uuivorsate 
purifieătore do sânge. Numai minunateloru Pl
iuri ale D-v. am se mnlțămescu, că am scăpată 
de o suferință la stomacă. care m’a chinuită 5 
ani. Aceste PilurI nu voră lipsi nici odată din 
casă mea, și Ve osprimu prin acesta mulț.ămita 
mea cea mai căldurdsă.

Cu cea mai Înaltă stimă. Anna Zwlkl.

•; • l i :
Hohrlmck, 28 Februariu 1883 

Onor. Domnule ! In luna lui Noemvre 'a. tr. 
am comandată la R-ta unu sulu cu Pilise. Eu 
precum și soția mea am observată celă mai bun 
succesă; sufereamu ambii do durere de capă 
violentă și de scaună neregulată, astăfeliu că 
eram deja aprdpo'de desperare, cu tdte că sun- 
temiî numai de 46 ani. Și ce se vo<|î! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-ăn scăpat de sufe
rință. . ■ O 1 ' Cu stimă.

Anton List.

SgInstitute, de credita si de economii
FILIALA BRAȘOVU.

Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 
ele ămesurată. timpului de abc|icere, darea de venită de 
10% și 5, 4 seu 3’/2 % interese;

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

escompteză cambii cu celă puțină doue subscrieri după 
calitatea loră cu interese de 6l/2—8% î

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 valore stabilă

s8M --- -r----- - r--------- - --------------—---------—
cv) și nu suntă supuse stricărei pe lângă interese de 61/.,—8%

1 A J 1 •
r A ------------ ------------------- ----------------------------------- *
c JM1
AO' z

după suma împrumutului;
acordă împrumnturi pe tote efectele cotate la 

Budapesta, Viena și. BucurescI, până la 85% a 
loră pe lângă interese de 6'/■> %,

cumperă și vinde după cursulă (piei monete; 
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea

bursa din 
cursului

& 
O

de ori-ce
hârtii de valdre pe lângă cele mâi ieftine condițiunî; 

închiriază pe teritoriul^ ce-lu posede lângă gara Bra- 
cu gara 

însăși, atâtă 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.

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

Oarele de cassă suntă în fiă-care cp dela 8 a. m. pă»ă 
la 2 p. m.
Localulă „Filialei66 este în Brașovu. piață 

Nr. 90. etagiulil I. ’

șovă, și care e prin șine în legătură nemijlocită

<3

1
<2

1

A vist â-loru abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 1 

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

Totodată facemă cunoscută tuturoră D-loru abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilorp 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni,-pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administratiune în casă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans,“

Mtticrin-zerxdorfy l&ngă. Kirchdorf.. Austria de susfi.
10 Iânuariu 1886.

Onor. Domnule! Binevoiți a’jni trimite ou 
.poșta ruiu sulu cu Pilulele D-tale escelentii pu-

Balsamft contra degerăturei de I. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscută ca celă 
mai sigură remediu nontra suferințe-, 
loră de degeraturi' de totă felulă.'pre
cum și spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculft.-Spitzwegericli, medicamentă con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc, 
1 sticluță 50 cr. ' ;

Alifii americană contra rheuniatismulnț, 
oelă iinai bună medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremură"), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prafă contra asudării piciorelorfi, 1 cu
tia .50 cr. cu. trimiterea francată 75 cr.

Balsamă contra gușiloră, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloră 
la gâtă. 1 flaconă 40 cf., cu trimiterea 
francată 65 cr. '

Essență de viață, (Picături de P.rcuja) con
tra stomacului stricată, a mistuirei rele 
și greutățiloră de totă felulă. ună re
mediu de casă escelentă. 1 flaconă 22 cr.

Balsamâ 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 diafele austriace, și la casu, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în deposită, se voru procura la cerere'cu promptitudiriâ și câtă se 
p6te de eftină. . ■> q. ■

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

Trimițendu-se prețulu nainte, (mai bine prin mandată poștală) este 
porto poștală cn multă mai eftină, decâtă la trimiteri cu rambursa.

J •

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

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

Plastru universalii de prof. Steudel, la 
ranâ din lovitură și împunsă, la totă 
felulă de bube rele și la umflături în- 
veohite- ce se spargă periodică la pi- 
oidre, ia degetă. la rănile și aprinde
rile de țițe și la inulte alte suferințe 
de acestă soiu, s’a probată de multe 
ori. 1 borcană 50 cr., cu trimiterea 

. francată. 75 'cr.
Sare uniyersală de curățenii de A. IV. 

JMrich,. Ună remediu de casă esce- 
lentă contra tuturoră urmăriloră diges-, 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acr'elă în 1 
gâtă, suferințe haemoroidale, cohstipa-, 
țiune etc. 1 pachetă 1 fl,. ,.,

Esență p
1 b’uteliă 2 fl. 50 cr.,
50 cn

Esență pentru ochi de ’ Romershausen,' 
, l/2 butelii 1 fl. 

n .

Sz. 239—1888. v’6gr.:> .

Arveresi hirdetmeny.
Alolirt birosâgi vegrehajto ,az 1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-a er- 

telmeben ezennel kozhirre teszi, bogy a brassoi kir. j.birosâgnak 
5436—1888 sz. a. kelt vegrehajtâst rendelo kikiildetest tarțalmazd 
vegzese folytân Brodmann Karolina javâra Petrovich Zachariâne 
sz J. Blebea hagy. ellen 124 frt. 98 kr. toke, ennek 1888 ev April 
ho 20 napjâtol szâmitando 6% kamatai es eddig osszesen 87 frt. 85 
kr. perkoltseg kovețeles erejeig elrendelt kielegitesi vegrehăjtâs al- 
kalmâval birdilag lefoglalt es 300 drb. arany becsult ingdsâgok 
u. m. Blebea Stânne szuletett Nikifor Balasâtol kăpando kdveteles 
nyilvănos ârveres uțjăn el fog adatni.

Mely ârveresnek a 9962—1888 sz. kikoldetest rendelo vegzes 
folytân a helyszinen, vagyis Brassdban telekkonyvi hatosâg ărve- 
rezo irodâjâban leendd eszkozlesere 1889-ik evi Ianuâr ho 12-ik nap- 
jânak delutân 2 drăja hatâridoiil kitiizetik es ahhoz a venni szânde- 
kozdk ezennel oly megjegyzessel hivatnak meg, hogy az erintet 
ingdsâgok ezen ărverbsen, az 1881 dvi LX. t. cz. 107. §-a ertel- 
meben a legtdbbet igdrdnek becsâron aldl îs elfognak adatni, â ne- 
talân elsobbsegi igenyldk pedig felhivatnak, miszerint jogaikat' az 
emlitett t. cz. 111. es 112. §-a alapjân ărverezes megkezdeseig er- 
venyesitseg.

Az elârverezendd ingdsâgok vetelâra az 1881 evi LX. t. cz. 
108. §-a szerint fizetendd.

Kelt Brassdban 1889 ev Ianuar hd 2-n.
Borsos,

kir. birâsâgi vegrehajto.
  .. fi

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovil

acestor.il

