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Brașovu, 4 Noemvrie v.
Alaltaeri ne-a comunicata o te

legramă din Berlinu soirea, că în 
cercurile bine informate de acolo 
esistă temerea, cumcă se voră re
inforce stările de neliniște dela 
începutul^ anului.

Tdte soirile din cjilele din urmă 
și telegramele ce le-amă primită 
a<fi dau dreptate cercuriloru din 
Berlinu, ca se aibă astfelă de fe
meii.

Foile oficirise italiene spuneu 
în cjilele din urmă, că pericululă 
e mai amenințătorii decâtu din 
partea vestică decâtti. din ostu, er 
pressa germană oficirisă în frunte 
cu c|iarulă cancelarului Bismarck 
a pornită totu în calele din urmă 
o campaniă violentă contra Fran- 
ciei, încercându-se a o înfățișă ca 
avendu tendințe resboinice.

Neliniștea Germaniei a prici
nuit’o cu deosebire bugetului celu 
mare alu ministerului francesu de 
resboiu, bugetulu ordinară și es- 
traordinaru, care se urcă la unu 
miliardă de franci. Ună asemenea 
bugetă nu se pote motiva, 4i°fi 
4iarele germane, decâtă numai în 
vederea intențiuniloră resboinice 
ce le are Francia.

Imediată după acesta campa
niă 4iaristică, veni scirea, că sta- 
tulă majoră germană stă prin cu
rieri în continuă comunicațiune 
cu statulă majoră italiană, care a 
trimisă ca de probă statului ma
joră germană planurile de mobi- 
lisare ale armatei italiane.

In timpă ce pressa germană și 
italiană înfățișeză atâtă de peri- 
culosă situațiunea în vestă, ună 
ordină ală Țarului rusescă dis
pune se se facă schimbări esen
țiale în dislocările de trupe la 
granița din vestă, o măsură care 
însemneză constituirea corpuriloră 
de armată nu atâtă pentru o mai 
ușriră administrare, cum 4ich foile

rusesc!, câtă mai multă pentru o 
mai sigură conducere a trupeloră 
și pentru o mai strînsă concentrare 
a loră. In același timpă se îndeplini 
contractarea împrumutului de cinci: 
sute milione franci făcută de Ru
sia în străinătate, partea cea mai 
mare în Parisă și în Londra.

Trite acestea au produsă mare 
neliniște în Berlină, căci după cum 
ne comunică telegramele de a4î, 
acolo se consideră împrumutulă 
ca fiindă făcută pentru scopuri 
de înarmare, er schimbările în 
dislocarea trupeloră ruseșci suntă 
declarate ca fiindă menite se în- 
tărescă trupele concentrate la gra
nița vestică a Rusiei.

Cei din Berlină sciu sigură și 
aceea, că garnisonele din dis
trictele vestice au fostă întărite încă 
cu douedivisiuni de infanteria și că 
alte doue-trei divisiuni sunt disponi- 
bile pentru același scopă. Peste doue- 
spre4ece corpuri de armată rusesc! 
se află în prima liniă în fața gra- 
nițeloră germană, austro-ungară și 
română, cu alte cuvinte o armată 
ce trece cu multă peste o jumă
tate de milionă de rirneni.

Ținendă semă de tete acestea, 
ori-cine va ajunge la convingerea, 
că e cu neputință se se mai pre- 
lungescă multă timpă acestă stare 
de lucruri, care ține în continuă 
neliniște și nesiguranță poprirele 
și care le aduce ruina financiară 
și economică.

însuși Regele Belgiei a des
crisă unei deputaținni, ce a pri- 
mit’o, situațiunea Europei ca fiindă 
plină de pericule.

. Pe timpulă acesta de obiceiu 
se răspândeau sciri resboinice. 
Așa ș’a întemplată acum ună ană, 
așa în anii trecuți. De astădată 
însă faimele de resboiu suntă de-o 
fatală actualitate, căci chiar decă 
n’ar scrie nimică foile oficirise și 
n’ar vorbi nimică Regii, ară fi ci
frele bugeteloră de resboiu, ale

împrumuturiloru și ale armateloru, 
oarî ar vorbi cu limbi de focu.

'Radicalii francași se ’ncercă să în
locuiască autoritatea guvernului prin 
acțiunea comisiuniloră parlamentare. De- 
putatulă radicală Wickersheimer a pro
pusă de curendă să se înființeze ună 
comitetu diplomaticii, constătătoră din 12 
deputat! și 8 senatori, căruia să i-se 
facă cunoscute tote instrucțiunile ce 
ministrulă de esterne le dă agențiloră 
din streinătate; comitetulă se’șl dea mai 
departe părerea asupra tuturoră tractă- 
riloră și să esamineze tote tractatele și 
convențiunile înainte de a se încheia. 
Deputatulă șl-a motivată propunerea cu 
aceea, că nu e cu putință să se comu
nice de pe tribuna parlamentului tote 
documentele diplomatice, și de aceea se 
sustrage dela ori-ce controlă și se eser- 
cită în secretă tocmai acea parte a ac
tivității guvernului, care ar pute aduce 
țâra în periculă. Wickersheimer speră 
dela influința comitetului o orecare conti
nuitate în conducerea politicei esterne 
și ună controlă efectivă ală acesteia de 
cătră parlamentă. Unii ordinii alu Ța
rului desființeză districtulă militară (Khar
kov și guvernamentele Cemigov, Pul- 
tava, Kursk și Charkov, care aparțină 
acelui cercă, se încorporeză în privința 
administrațiunei militare la districtulă 
militară Chiev. Guvernamentele Orelă 
și Voroneș se încorporeză la districtulă 
militară Moskva. Cerculă Sciucin din 
guvernamentulă Lomșa se trece dela dis
trictulă militară Varșovia la districtulă 
militară Vilna, cerculă Hotină din gu
vernamentulă Basarabia se trece dela 
districtulă militară Odessa la districtulă 
militară Chiev. Ună ordină ministerială 
privesce amăruntele schimbăriloră ce se 
facă prin ordinulă împărătescă în admi- 
nistrațiunea militară.

Monitorulă imperiului germană pu
blică tractatulii anglo-germanil privitorii la 
Africa ostică, încheiată la 3 Noemvre n. 
pentru blocarea litoralului ostică african

cu învoirea Sultanului din Zanzibară, 
care e stăpână peste acestă litorală. Ca 
motivă ală blocării se aduce estinderea 
inimicițiiloră comercianțiloră arabi de 
sclavi contra suprimării comerciului cu 
sclavi și contra comerciului legitimă ală 
poporeloră creștine cu indigenii, er ca 
scopă ală acestei măsuri e visitarea co- 
răbiiloră, sub ori-ce bandieră ară fi ele 
care ară da bănuială, că sprijinescă co- 
merciulă cu sclavi și că introducă arme 
și monițiunl în Africa ostică. Fiind-că 
comerciulă cu Negri și inimicițiile Ara- 
biloră se întindă pănă pe teritoriulă por- 
tugesă, se declară, că e de dorită să se 
obțină și cooperarea Portugaliei. Con
formă învoelei, admirabilă englesă și 
celă germană în Zanzibară au să stabi- 
lescă amăruntele blocării. Acesta va 
dura pănă ce una din cele două puteri 
va arăta intențiunea d’a se ridica blo
carea.

Desbătendu-se în camera francesă 
asupra bugetului ministrului de esterne, 
ministrulă Goblet vorbi despre situațiunea 
generală și dise, că Francia pote privi în 
fața ei cu sânge rece. Francia nu ame
nință pe nimenea și e destulă de tare, 
ca să nu se temă de nici o provocare. 
Ea nu pregătesce nici o cucerire și nu 
pote deștepta simțibilitatea nimărui. Gu- 
vernulă are să apere demnitatea Fran- 
ciei, fără a uita, că susținerea păcii este 
celă mai supremă interesă ală țării. Corn- 
bătendă Goblet amendamentulă, care țin
tea desființarea ambasadei francese din 
Vaticană, dise că, câtă vreme Francia 
trăesce sub regimulă concordatului, e ne
cesară să întrețină relațiunl cu Vatica- 
nulă pentru disciplina clerului și pentru 
numirea cardinaliloră și episcopiloră. 
„Importanța protectoratului) francesă în 
Orientă cere, ca Francia să stea în ra
porturi diplomatice cu Vaticanulă; pro- 
tectoratulă nl-se dispută de cătră pute
rile rivale, din care causă amiciția Papei ede 
mare preță pentru noi. Papa are des- 
destule năcasuri, să i-le mai sporimă a- 
cum și noii? S’a disă dăunăcjile, că 
Papa numai pe Francia mai pote conta 
Asta nu’nsemneză, că Francia ar pute

foiletonul!! „GAZ. TRANS."
„îndată, vomti sosi acolo Alice, nici 

eu nu sciu."
Cum se apropiau, totă mai bine se 

putea deosebi frumdsa statuă, ce era a- 
ședată tocmai sub salcia tristă, de care 
se îndrăgi ea așa de multă. Ea. era o 
reminiscență din marmură albă, ce purta 
pe frunte ună nume încungiurată de-o 
cordnă de flori „Nu mă uita." In la- 
turea stângă a statuei erau cioplite cu 
multă artă o inimă, ce ardea, și o sabiă 
încoronată.

Alioe, îndată ce privi statua, erupse 
într’ună plânsă amară și-și plecă capulă 
pe sînulă lordului.

„Tl-am spusă, Alice,u șopti Oliver, 
„să nu venimă la loculă acesta."

Alice îșl ridică fruntea și c’ună zîm- 
betă tristă și cu voce caldă <fise:

„Dulcele meu Oliver, d-ta ești celă 
mai nobilă omă pe lume.u

„Vino să mergemă de-aicl Alice", 
îi observă lordulă, „d-ta ești încă slabă 
și tote astea nu-țl facă bine. Acuși la 
primăveră, când aerulă e mole și caldă, 
vomă veni în tote cj-ilele» aici. Statua 
acesta va fi altarulă amintiriloră d-tale."

Statua era eternisarea lui O’Keary 
Reginald.

Alice de acum înainte vedea în lor
dulă cea mai sublimă ființă din lume, ale 
cărui gânduri și simțiri suntă vrednice 
fiecare de a fi admirate.

Intr’o dimineță ea s’apropiâ singură 
de statuă și mirarea ei îi fu peste mă
sură, când văcju pe lordulă îngenunchiată 
înaintea marmorei reci.

Dumnedeulă meu, câtă îlă iubeșcl 
încă și acum!" grid întristată lordulă.

„Oh, Oliver, acesta nu e iubire, ci o 
durere nespusă pentru pierderea unui 
frate."

„Care-țl stăpânesce inima."
„Nu Oliner, căci și durerea mea îșl 

are speranțele sale."
„Și anume?"
„Eu credă, că voiu afla o inimă a- 

semenea celei ce o’am pierdută!"
„Cretei dta?"
„Deja am și aflat’o."
„Și anume?".
„A d-tale, Oliver".
Alice îi întinse mâna eu grațiă și 

tremurândă de fericire.
„Așa-deră potă spera?"
„Ce, Oliver?"
„împlinirea dorinței mele celei ma 

sfinte!"

„Care, anume?"
„Ca d-ta să-ți scimbl numele în 

„lady Worsfield."
„Mylord, nu’ml este iertată să gră- 

bescă pasulă acesta."
„Va să 4icâ erășl îmi refusl."
„Nu, Oliver, eu n’așl fi mai fericită 

ca atunci, când țl-așă pută împlini do
rința."

Și aici, înaintea statuei lui Regi
nald Alice, săruta pe ânărulă lordă, în 
inima căruia fericirea astfelă crescea, 
încâtă i se părea o durere.

Din firea lui, Oliver nu era omă 
spulberatică, der totuși apuca pe Alice 
de mijlocă și fugi cu ea spre curte, 
unde bățrânulă Dumfort tocmai împărța 
ordine slujitoriloră.

Elă i -se presentâ bătrânului ca mire, 
er pe Alice ca miresă și nu lipsea de
câtă .binecuvântarea părintescă pentru 
care n.’avea nevoia de multă ostenelă.

Tăcutulă castelă din Manfries de
veni dintr’odată lăcașulă fericirei.

S’a făcută logodna și se lăți îndată 
pănă și în locurile cele mai depărtate 
vestea, că lordulă din Manfries, cunos
cută odată sub numele de „nejnilosulă"

W
Unu mortii între vii.

(Novelă englesescă.)

Spre scopulă acesta lordulă intro
duse în camerile seorete ale castelului 
omeni streini, pe cari înainte de asta 
nu i-a mai văzută nimeni.

După două săptămâni medicii con- 
ceseră Alicei să facă o preumblare pe că
rările parcului.

Oliver se simția fericită când con
ducea la brață pe acestă ființă frumosă, 
a cărei față era așa de palidă, ca cerculă 
din prejurula lunei.

„Oliver", începu încetă Alice, „vino 
pe lângă Iacă."

„E departe Alice, te ostenescl pă- 
n’acolo.u

„Sunt curidsă a vede sălciile triste 
pe cari le iubescă atâtă de multă."

Și cum s’apropiau încetișoră de Iacă, 
Alice observa sub crengile sălciiloră înăl- 
țându-se o statuă.

„Ce strălucesce colo, Oliver?"
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interveni, ca sâ’i restitue puterea lumescă; 
der cu câtO. mai multă jefuită e Papa 
de puterea lumescă, cu atâtă. mai multă 
să se onoreze Fraucia prin aceea, că ea nu 
’șl micșoreză cu nimicii respectulă ce-lă 
are pentru înalta autoritate ce o are 
Papa." Amendamentulă a fostă respinsă 
și bugetulă s’a votată.

*
O telegramă din Petersburg, ce amă 

primit’o la 11 Noemvre n,, ne împărtă
șise, că „Journal de St. Petersburg" im
pută ună mare gradă de nesciință ace
lora, cari credă, că generalulă Gurco, gu- 
vernatorulă Varșovei, a putută ține o 
vorbire atâtă de resboinică, precum co
municaseră foile francese și polone. Lu- 
crulă stă astfelă: Intorcendu-se din Ru
sia la postulă său, ambasadorulă rusă din 
Berlină Șuvalov, acesta se opri în Var
șovia unde i-s’a dată ună banchetă. Cu 
acestă ocasiune se dice, că generalulă 
Gurco ar fi ținută o vorbire de cuprin- 
sulă, că „sufletulă său e răsboinică cu 
totă situațiunnea paclnică; Rusia e încun- 
j urată numai de dușmani, der armata 
rusă, pote, decă ordonă Țarulă, să trecă 
în 24 ore peste amândouă granițele, ea 
cunosce drumurile ce ducă laVienașila 
Berlină."

Generalulă Harrison
noulu președinte alii Stateloru-Unite.

Noulă președinte ală Stateloră-Unite 
din America de Nordă, generalulă Ben
jamin Harison, s’a născută la 1833. Bu- 
niculă său a fostă William Henry Har
rison, eroulă dela Tippecanoe, și ală 
9-lea președinte ală Stateloră-Unite. 
Străbuniculă său, ală cărui nume îlă 
portă, era unulă dintre părinții patriei, 
adecă dintre bărbații ale căroră semnă
turi omâză originalulă proclamării inde- 
pendinței. Homestead, unde s’a născută 
Harrison, e situată în North Bend Ohio, 
câte-va mile la sudă de Cincinati. După 
ce' a terminată scolele din patria sa, s’a 
dusă la Universitatea din Oxford, unde 
șl-a luată licența după trei ani. In Cin
cinati a fostă admisă ca advocată fără 
a fi încă majoră, ba a avută curajulă să 
se căsătorescă. Tânărulă advocată se 
mută la Indianopolis unde a rămasă pănă 
astăcjl.

Familia lui Harrison n’a trăită toc
mai în abondență, nici când a ajunsă 
să aibă cliențl mulțl. Veni răsboiulă ci
vilă și guvernatorulă Martonă îlă îndu
plecă să plece la răsboiu cu o companiă 
de omeni recrutați de dânsulă. Harrison 
înainta în gradă, cu iuțela obicinuită pe 
atunci, deveni căpitană și apoi colonelă, 
der nu avea ocasiune să se distingă în 
vre-o luptă. Numai în cjiua dela Re- 
sacea, 23 Ianuarie 1865, avu. atâta no- 
rocă militară, că generalulă Hooker îlă 
putu propune de generală brigadier. 
Exteriorulă său nu era de locă marțială 
și de aceea camarazii săi nu cruțau cu 
totă felulă de glume pe generalulă în 
etate de 30 de ani. De altă parte însă 

elă se bucura de totă încrederea solda- 
țiloră săi și se dice, că rareori, ună ofi- 
țeră a arătată atâta zelă în serviciu ca 
generalulă Benj. Harrison.

Țerminându-se răsboiulă, Harrison 
se întorse la Indianopolisă, continuân- 
du’șl erășl advocatura. Totodată se 
aruncă în vârtej ulă politică și iată că 
astădl îlă vedemă în fruntea Stateloră- 
Unite !

SCIRILE BILEI.•
Noua listă a viriliștiloru din comita

tul». Mureșii-Turda conține 154 de viri- 
liștl, între cari dintre Români aflămă pe 
d-nii advocațl Mihailă Orbonașă și Pa
triciu Barbu dinRegliină, Dănilă Harșia, 
preotă în Milășelă, Dr. Absolonă Todea, 
advocată în Reghină, Vasilie Hosu, pro- 
topopă în Tergulă-Mureșului, Marcu <Ce- 
tățenil sub jude r. în pensiune din Reghină, 
Vasiliu Viciu, Demetriu Viciu și Iosifă 
Covrigu, toți trei proprietari în Mirașteu, 
și Ioană Manii jun., proprietară în Bi
ciuia de Câmpia. In seria viriliștiloră 
mai aflămă unele nume românesc!, ca 
Scridon Coroianu din Riciulă de Câmpia 
și alții, despre cari însă nu scimu cu si- 
guritate, decă putemă să’i numărămă între 
Români, ori nu.

* * *
Din Făgăraș» se anunță, că de câ

teva dile s’a ivită acolo pojarulă, scar
latina și difterita. Școla evangelică s’a 
și închisă pentru câteva dile, din causă 
că băiatulă învățătorului a murită de 
pojară.

* * *
Ni-se scrie din Clușîu: „ZMw Dr. 

Ioana Farcașă, fiulă protopopului gr. c. 
din Secă, în 7, 8 și 10 Noemvre a. c. a 
făcută censura advocațială la tabla reg. 
din Târgu-Mureșului cu succesă strălu
cită. Cancelaria advocațială șl-o va des
chide în Deșiu. In cercurile române D-lă 
advocată este deja de multă cunoscută 
ca ună tînără română forte talentată și 
cu caracteră. firmă."

T dorimă succesă bună în noua ca
rieră.

* * *
Se dice, că dela 15 Noemvre va a- 

păre în Bucuresci o revistă politioo-lite- 
rară sub direcțiunea d-lui Mihailu Fmi- 
nescu. Numele ei va fi Fântâna Blandu- 
dusiei.

** * (
„Românulă" e informată, că Rusia 

va face în primă-vera viitore o nouă li
niă ferată prin Basarabia. Ea se va con
strui în urma avisului statului majoră.

* * *
Guvernul» românii a cerut» dela gu- 

vemulâ austro-ungară estradarea individu
lui Schildhaus, născută în Cracovia, con
damnată în România la doi ani închisore 

pentru mai multe fapte săvârșite de elă, 
precum scrie „Românulă".

** #
O telegramă din Triest comunică: 

Cererea reuniunei școlare italiane „Pro- 
Patria", de a da la 18 Noemvre n. o 
representațiune teatrală estraordinară în 
folosulă reuniunei, avendă a se juca drama 
„Oreste" de Alfieri cu concursulă lui 
Tommaso Salvini (actoră italiană vestită), 
a fostă respinsă de guvematoră sub pre
textă, că s’ar pute turbura ordinea pu
blică, La 18 se ține și congresulă reu
niunei „Pro-Patria" în Triest."

* *
Facultatea teologică a universității din 

Giessen a conferită principelui Bismarck, 
cu ocasiunea aniversării dilei nascerei lui 
Luther, demnitatea de doctorii în teologiă.

** *
„Deutsche Post“, care apare în lo- 

culă fostului diară „Deutsche Wochen- 
schrift" și apără interesele Germaniloră 
în streinătate, e oprită d’a mai intra în 
Rusia, fiindcă între Germanii din pro
vine ile baltice avea ună mare numără 
de cetitori.

Afacerea velnntarilortt pe mi mi.
Sub titlulfi „esamenulă voluntari- 

loru pe unu anu și Ardealul»'1 scrie 
„Pești Naplo“ în numSrultt s6u 
dela 11 Noemvre a. c. între al
tele :

„Proiectulă de lege militară a pusă 
în uimire societatea ardeleană, stabilind 
că de aci încolo acei voluntari, cari nu 
voră depune esamenulă de oficeră, să 
servescă încă ună ană dreptă pedepsă.

„Decă e lipsă neapărată de oficerl 
și dâcă voiescă să îndulcescă tinerimei 
maghiare cariera militară, atunci acesta 
nu se pote ajunge prin legi atâtă de 
violente, ci regimentele ungurescl să fiă 
comandate unguresce și totulă să mergă 
în limba maghiară. Omenii esperșl spun, 
că acesta s’ar pute face fără turburarea 
conglăsuirei. In casulă acesta se voră 
găsi destui oficerl maghiari, și junimea 
nu se va înstreina de cariera militară. 
Der pe câtă timpă la milițiă tote voră 
merge în limba germană, junimea ma
ghiară se va da îndărătă dela acestă 
carieră. Sâmțulă națională nu se pote 
suprima cu puterea! Ună tenără ma
ghiară însă nu se pote simți bine acolo, 
unde tote mergă numai în limba ger
mană".

„Der dâcă nu se pote împlini acestă 
dorință vechiă a națiunei, atunci să ră
mână mai bine în vigore vechiulă sis
temă, pentru ca numai acela să depună 
esamenulă da voluntară, care voiesce. 
Și voimă să arătămă și căușele pent 
tru ce."

„Marea massă a tinerimei maghiare 
cunosce limba germană numai încâtă a 
putut’o învăța în scdlă. Acestă ounos- 
cință însă, precum arată esperiența, nu 
trece peste simpla cetire. Suntă atâtea 
obiecte în scolă, încâtă nimeni nu se 
pote îndeletnici acolo de a-șl câștiga o 
abilitate în limba germană.

„Vieța socială din Ardelă nu se 
pote asemăna cu cea din Ungaria. In 
orașele maghiare din Ardeală, afară de 
Clușiu, abia poți audi pe cineva, care să 
vorbescă într’o limbă străină, afară de 
vr’ună oficeră. Târgulă-Murășului, Odor- 
heiulă, Aludulă, Deeșulă, Turda, Gherla, 
Elisabetopole, Christurul săcuiesc, Kezdi- 
Oșorheiulă, Csikszereda și alte orașe mai 
mici suntă tote orașe curată maghiare 
(De când și Gherla, Deeșulă, Turda, 
Elisabetopole ? — Red. Gaz.) Ună străină 
trebue să se prăpădescă acolo, decă nU 
înveță unguresce, căci cu limba ger
mană nu pote trăi. In cele mai multe 
din aceste orașe suntă gimnasii supe- 
riore seu inferidre; deorece tinerimea 
care înveță acolo n’aude nicăirl o vorbă 
germană, ea’și pote câștiga forte puține 
cunosciințe din limba germană."

„Der nici în Clușiu nu stă lucrulă 
altfelă la marea massă a tinerimei. Și 
în Clușiu societatea și numele fiăcărei 
prăvălii (sic!) suntă esclusivă maghiare. 
Celă ce nu scie unguresce se semte de 
totă părăsită. Fetele părințiloră mai 
avuțl sciu, ce e dreptă, fără escepțiune 
nemțesce, der dintre fii abia numai ună 
mică contingență. Causa este că fetele 
mergă în asemeni institute private, de 
cari suntă mai multe în Clușiu, unde 
instrucțiunea se face în limba germană 
și unde se preferă încă limba francesă."

„Der școlarii, cari cerceteză cele 
trei gimnasii superidre, sâu scola civilă 
seu alte institute, nu vădă aici nicăirl 
vr’o scădere în necunoscința limbei ger
mane, der abia înveță ceva dintr’ânsa 
în institute, și le absolvâză așa că strictă 
luată nu sciu nimică nemțesce. O es
cepțiune facă numai aceia, a căroră pă
rinți potă ține instructori în casă."

„Nu se potă der pune orașele ar
delene în aceeași categoriă cu Buda- 
peșta, Pojună, Cașovia, Aradă etc.! 
Aceste și alte orașe ungurescl suntă 
centre mari de comerciu, unde cunos- 
cința esclusivă a limbei maghiare nu 
este totdeuna de ajunsă. Ddr orașele 
în Ardelă se potă numi și acum mai 
curendă patriarchale seu ori și ce alta, 
numai comerciale nu. Și unde se arată 
comerciulă, ca în Clușiu, acesta are ca- 
racteră esclusivă maghiară, căci altfelă 
nu pote esista (sic!)"

„Care va fi în asemeni împrejurări 
resultatulă finală ală celei mai nouă legi 
militare ? Germanisarca in stilu mare.

s’a logodită c’o fată tânără frumdsă, dâr 
săracă. Lucru naturală, că lumea, așa 
Zisă mare, îșl rîdea de acesta.

Lordulă însă nu’și bătea capulă cu 
flecurile lumei mari. ț)ilele lui erau pline 
de fericire, aducându’i fiăcare din ele 
totă mai nouă bucurii, și visuri totă mai 
nouă.

Alice împlini tote dorințele lordului 
și se împăca cu sdrtea, căci de, ea în 
loculă pierderei trecute a făcută o altă 
isbândă totă așa de valorosă, cum dintr’o 
miiă decă unuia i-se întâmplă.

Ei pururea petreceau împreună și 
cea mai mare bucuriă o simțeau când 
eșiau cu roibii la' călărită cu cari oca- 
siunl forte adeseori vedeau cimiterulă 
unde odinioră s’au întâlnită și s’au des
părțită așa fără de voiă.

S’apropia primăvara. Lordulă se 
simțea celă mai fericită omă din lume. 
Cam pe vremea acesta era hotărîtă diua 
cununiei și tocmai atunci înceta și anulă 
de doliu ală Alicei după Reginald. Ar
borii înmuguriți, săleiile înflorite, pase
rile cântărețe și aerulă blândă și dulce 
ce se iviau cu primăvâra, tote, tote îi 
vorbiau lui Oliver de fericirea lui viitore.

Abia aștepta momentulă, ca, plecată 

pe sînulă plină de grații ală iubitei sale, 
sâ-i spună: „Oh, iubita mea femeiă, care 
m’ai învățată să iubescă și ml-âi făcută 
să-mi fiă dilele mai dulci, fiă fericirea 
ta întotdeuna așa de mare, câtă de mare 
este iubirea mea pentru tine."

Decă se întâmpla să fiă singuri, nu 
vorbeau decâtă de planurile viitorului.

Lordulă vorbea despre plăcerile 
Londrei, despre sesdnele ei sgomotdse, 
despre musicele clasice, despre balurile 
mascate, despre seratele și vieța stră
lucită dela. curte; der Alice nu doria 
din acestea nimică. Mai mare fericire 
îi făcea ei aici statua unui mortă și iu
birea unui viu, decâtă tote strălucirile 
capitalei.

într’o di steteau amândoi pe balqo- 
nulă pavilonului din grădină și admirau 
reînviera naturei. Orisonulă era curată, 
cerulă devenia din ce în ce mai vânătă 
și se putea audi pe arborii înmuguriți 
câte-o pasere cântândă frumosei (jile 
cântece de laudă, pe când radele, sore- 
lui pătrundeau prin aerulă celă plăcută. 
Pretutindenea se vedea speranța și bu
curia reînvierii naturei.

Alice cu ună zîmbetă dulce grăi:
„Dumnezeule, ce frumosă e primă- 

vera ! Privesce mica vâlcea, câtă bucu
riă se revarsă în picurii ei de apă, lim
pede ca cerulă, desbrăcată de haina ghe- 
țdsă a iernei. Privesce colo în depăr
tare coliba ciobanului, turmele cu lână 
bogată și ascultă clopotulă din amur- 
gulă serii. Ce bine va fi nu peste 
multă! “

„Și ce ai <bce> Alice, decă după cu
nunia nostră amă merge din Manfries 
spre țările din răsărită, decă amă căuta 
ruinele cetățiloră, în cari au palpitată 
inimile lui Romeo și Iulia în cea din- 
tâiu iubire. Deoă amă călători pe lagu
nele din Veneția privind m area înstelată 
și ascultândă cântecele luntrașiloră, și-am 
vedea poporele străine, regiunile necu
noscute, clasicitățile artei, și tâte acestea 
prin telescopulă fericitoră ală dragostei ?

„Ce fericiți am fi noi acolo!" dise c’o 
vdee simpatică Alice.

„Eu ori și unde voiu fi acolo, unde 
vei fi d-ta.“

„Da, da Oliver, și eu voiu fi, pen- 
tru-că d-ta pretutindenea mă însoțescl."

Tînărulă lordă îutr’aceea o strînse 
frumosă la pieptulă său, și ea, roșindu-se, 
asculta bătăile inimei lui.

Amândoi tăceau, căci era clipa când 

fericirea inimei nu potă spună vor
bele.

Alice privi deodată spăriosă în susă. 
In .minutulă acesta se smulse c’o repe- 
cliciune împuitâre din brațele lui, sânge- 
le’i eși în obraji și tremurândă ca verga 
abia putu esprima cuvintele:

„Dumnezeule sfinte! Etă Reginald!" 
Lordulă se simția deprimată, nu 

putea nici gândi, nici vorbi mai multă. 
Privi cu ochi scânteiători spre ușa în 
dreptulă căreia șta ună tînără palidă ca 
cera.

Streinulă sta nemișcată ca o statuă 
și numai buzele lui mișcătore, ochii lui 
plini de focă și pieptulă ce-i crescea și 
descrescea cu fiăoare suflare, îlă trădau 
că e viu.

„Milord", începu elă cu voce tre- 
murătore! „iartă-mă, că am fostă așa de 
ușuratică...."

Oliver îlă privia, mișcată în întregă 
ființa lui, ca pe ună cheruvimă ce stă 
în pragulă paradisului, ca să-lă alunge 
de-acolo îndărătă.

„D-ta ești O’ Keary Reginald? “ 
întreba lordulă, tremurândă de realita
tea lucrului.

„Da, Milord!"
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Nu suntem! preocupați față, cu limba 
germană; der ca Ardeleni nu putem! 
uita nici de aceea, câte greutăți mari nu 
avemă spre a pute maghiarisa. Legea pri- 
vit&re la studiulu limbei maghiare în școlele 
poporale nu pote arăta nici unu succesu. 
Și ce sS vecii, ca și când toți în Ardeal! 
ard sci unguresce, guvernul! îșl ia unii 
avântă și de dragul! protegiării limbei 
germane voiesce să frângă caracterul! 
maghiară în orașele nâstre”

„Să nu ne jucăm! cu cuvintele! De
punerea esamenului de oficeru silită va 
duce lucrurile aici. E numai vorbă golă 
că esamenulă se p6te depune și în limba 
maghiară. Se pote în adevără, însă nu
mai atunci, decă candidatulă nu se pote 
esprima bine în limba germană. Acesta 
însemneză însă, că totuși trebue să scie 
nemțesce, căci altfel nu s’ar pute es
prima niciodată în limba germană”.

„In fine atragemă atențiunea depu- 
tațiloră noștri încă asupra unui punctă. 
Junimea ardeleană cu puține escepțiunl 
este săracă. Pentru ea este o adevărată 
cestiune de vieță de a-șl pute câștiga 
pânea câtă mai curând!. Voră lua-o de
putății și în prima liniă deputății arde
leni pe consciința loră, ca o parte a ti
nerime! nostre, pentru că nu birue limba 
germană, să fiă înșirată în oștire și pe 
doi seu trei ani, ca spre paguba loră și 
a părințiloră loră să fiă scoși și mai de
parte din cariera loră? Destulă de as
pru a lovită pe tinerii mai săraci ordo
nanța ministrului Trefort, după care cel 
ce cerceteză universitatea nu pote fi 
primită nici ca scriitoră undeva, pentru 
ca să nu-șl negligeze prelegerile. Chiar 
și acuma voluntarulă pe ună ană trebue 
să-și întrerupă studiile universitare în 
timpulă serviciului său. In cele din urmă, 
decă nu vor depune esamenulă de ofioer 
vor fi înstrăinați de universitate, încă doi, 
trei anl.“

„Maghiarimea ardelenă va urmări 
cu atențiune desbaterea proiectului de 
lege militară și-și va însemna numele 
acelora dintre deputății Ardealului, cari 
voră jertfi cu atâta ușurință pe tine
rii loră“.

După aceste espectorărl ma- 
ghiare-ardelenescl ale foiei șovi- 
niste din Pesta, este de interesu 
pentru cetitorii noștri se cundscă 
și răspunsulă ce l’a dată ministrulă 
de honvecțl br. Fehervary deputațiu- 
nei ștudențiloră universitari unguri, 
cari s’au dusu și la densuld cu 
petițiunea în contra legei militare. 
Răspunsulu baronului Fejervary 
conține aserțiuni f6rte remarcabile 
asupra necesităței limbei germane ca 
limbă a armatei. Etă ce a cjistl d-lti 
Fejervary:

„Veți sci, domnii mei, că atâtă gu-

„Așa-deră d-ta trăescl?“
„Durere, Milord, încă trăescă!“ 
„Și te dore pe d-ta acestă traiu?“ 
.Oh, Milord, de ce mă întrebi 

despre asta, când sciu, că femeea care 
îți este acum miresă, odinidră m’a iubită!“

In cuvintele acestea ale cavalerului 
se coprindea atâta durere, încâtă lor- 
dulă, mișcată adânc!, îi răspunse:

- „Sir, femeea acâsta ș’acuma te iu- 
besce !u

Reginald privia spre lordă, cuprinsă 
de mirare.

„Da, Sir”, continua elă, „inima ei a 
rămasă totă a d-tale și numai mâna este 
a ,mea“.

„Ce grăescl d-ta?” întrebă turburată 
Reginald pășindă spre lordulă.

„Numai încetă", îi observă acesta, 
„căci Alice e forte simțitore, bagă de 
semă să n’o trezescl.”

Reginald căcju la pici orele femeei 
și c’o durere fericitore îi privi fața albă 
și grațios! și ochii ei închiși.

Iubirea acestei femei pentru elă este 
ună paradisă perdută.

(Va urma.) 

vernulă, câtă și în specială ministerială 
de răsboiu a avută totdeuna înaintea o- 
chiloră săi interesele junimei inteligente 
a țării. Căci doră tinerimea inteligentă 
a țării este chiămată de a conduce na
țiunea în unire cu corona în timpă de 
pace, ca și în momentulă periculului. 
Nu trăimă adl în asemeni timpuri, când 
este de ajunsă numai însuflețirea spre a 
face trebă. Numai de aceea pentru că 
trebue să pășimă armați față cu pericu- 
lulă, amu fostă constrînșl de a primi 
acele puncte în proiectă. De aceea, 
domniloră,. nu ascultați de vorbele unoră 
agitatori singuratici, că de aceștia și mal- 
contențl se află pretutindeni în lume. 
Douădecl de ani de esperință m’au condusă 
pe mine și pe ministrulă de răsboi la 
compunerea acestui proiectă, și crede- 
ți’ml, că junimea, care satisface datotii- 
loră ei soldățescl, nu servesce atâta oș- 
tirei, câtă mai multă națiunei. Amă în
grijită de aceea, ca junimea mai inteli
gentă, decă, precum de sine se’nțelege, 
va observa disciplina și rigorea militară, 
să nu fiă espusă la nicl-o vexațiune; a- 
ceia însă, carî nu voiesoă să satisfacă 
datoriei loră seu nu iau în seriosă ser- 
viciulă militară, nu se potă împărtăși de 
nici o escepțiune deorece favorile trebue 
să fiă meritate.*1

„Greutăți limbistice nu voră esista. 
Vomă pretiode numai atâta cunoscință 
a limbei germane, câtă este neapărată 
de lipsă pentru serviciu, în celelalte tote 
voră rămâne unguresce. Și’n adevără, 
putemu pretinde, ca unu omă inteligentă 
într’ună stată, ca ală nostru, unde națio
nalitățile între olaltă comunică mai cu sem- 
prin mediulă limbei germane, se scie mă 
cară strictul necesară din acestă idiomă. 
Din causa amintită limba armatei nu 
pote fi alta decâtă cea germană. Fiți li
niștiți, guvernulă și ministrulă de răsboiu 
vă voră concede tâte favorurile posibile. 
Der promisiuni positive — veți recunosce 
înși-ve — nu vă potă face, căci ceea ce 
stă în proiectă corăspunde convingerei 
mele, și pentru a mea convingere mă 
voiu întrepune înaintea forului chiă- 
inâtă.

După ce ll-a vorbitu astfel! 
studenților!, ministrul! Fejervary 
a dat! mâna fiecăruia din ei și 
tinerii s’au depărtat! apoi ca opă
riți dela audiență.

Corespondența„Gazetei Transilvaniei"
Selagiu, 7 Noemvre 1888.

Cam de ună deceniu înodce preoți- 
mea română gr.-catolică din Selagiu, pă
trunsă de sublimitatea chemărei sale, dă 
semne puternice de vieță pe terenulă 
sacru al! carierei îmbrățișate, căci pe 
lângă aceea, că delătură ou energiă tote 
obstaculele ce i-se opună în ale religiu- 
nei și moralității de fiii secuiului lumi- 
nei și ală civilisațiunei, ca adevărațî apos
toli emuleză unulă cu altulă în împlinirea 
fapteloră mărețe religiose.

Unei asemenea fapte fui martoră 
și eu în 7 Noemvre a. c. când biserica 
română gr. cat. din Pereoeiu în ună in- 
tervală scurtă de 4 ani șl-a luată ră
masă bună pentru totdeuna dela delulă, 
care pote de secuii i-a dată adăpost!, și 
desbrăcându-se de ornatele’i vechi, Cft 
prin minăne s’a așezată în mijlocul! sa
tului în ornamente strălucite, ca astfeliu 
reedificarea pe petră tare să fiă demnă 
de misiunea ce o are aici pe pământ!, 
ca maica și casa lui Dumnedeu și fala 
credincioșiloră din Pereceiu. ț)eu ca 
prin minune, căci înainte de 4 ani era 
numai în nobila intențiune a zelosului și 
energiosului Protopopă de acolo Ioană 
Oosma, care de ună șiră lungă de ani 
se cugeta, cum s’ar putea face și în pa- 
rochia sa o biserică demnă de cultulă 
divină și corăspundătăre poporațiunei 
și secuiului în care trăimă, când etă că 
deodată dorința și intențiunea începu a 
deveni realitate, nobilulă apostolă se 
sacrifică însuși pe sine și dete grădina 
de legumi, ce o avea la parochiă, ca 
locă pentru edificarea nouăi biserici și 
în fața antistiei bis ericesci . > subscrise 
100, cji una sută fl. v. a., făcendu-se ast- 
felă pe sine celă dintâiu contribuitoră 
spre realisarea scopului sântă; căci e de 
însemnată, că afară de dorulă de a ave 
ore-când biserica din materiă solidă, nu 

era altceva, nici bareml ună cruceriu. 
Esemplulă protopopului îlă imitară pumai 
decâtă încă vre-o 12 inși dintre popo- 
renl, și aștfelă în anulă primă se făcu 
posibilă adunarea materiei, apoi, prin 
energia protopopului și contribuirea tu
turora poporeniloră cu încetulă și nu fără 
năcasurl în urmă se termină lucrulă și 
astfelă sosi diua de bucuriă atâtă pen
tru bărbatulă meriteloră, câtă și pen
tru poporulă credinciosă română din Pe
receiu.

La 9 ore clopotele din turnulă mi
nunată au sunată prima dată anunțândă 
credincioșiloră din locă sosirea dilei de 
multă dorite a consacrărei bisericei, și 
poporațiunei române din giură ca să 
grăbescă spre a fi de față la sărbătorea 
măreță, care va rămâne însemnată cu li
tere de aură în analele vieții bisericescl 
â Pereceiului.

La 10 ore Reverendissimulă domnă 
vicariu Alimpiu Borboloviciu, plenipo- 
tențiată de Ilustritatea Sa d-nulă Epis- 
copă ală Gherlei, însoțită de 10 preoți 
asistenți, care de care în mai frumdse 
ornamente îmbrăcată, începe mărețulă 
actă ală consacrărei și cu versulă său 
suavă înălțândă și binecuvântând! zi- 
dulă de biserică a marelui Dumnezeu 
storse lacrimi de bucuriă din ochii po
porului adunată. Apoi se ivesce pe ca
tedră onoratulă domnă preotă din Siciu 
Ioană Serbu, care prin o cuvântare de 
totă frumosă arăta destinațiunea sf. maice 
biserici aici pe pămentă, că afară de bi
serică nu se dă mântuire, că în sf. bi
serică totă classa de omeni îșl pote afla 
mângăerea și pacea cea atâtă de dorită 
a sufletului său. Urmă apoi sf. liturghia 
la finea căreia Revd. domnă vicariu ceti 
autografulă Ilustrităței Sale Părintelui 
Episcop ă, în ală cărui nume dădu bine
cuvântare celoră adunați în numără cam 
de 2000.

Apoi eșirămă și ne așecjarămă la 
masa ospitală a domnului protopopă, 
unde nu lipsiră nici toastele, între carî 
Rev.- d-nă vicariu a ridicat în onorea și 
sănătatea Ilustrităței Sale Episcopului 
diecesană. Urma apoi petrecere cu jocă 
la finea căreia ne-amă despărțită ducând 
fiăcare cu sine cea mai plăcută amintire, 
rugândă pe Dumnedeu ca preoțimea ro
mână selagiană să rămână și mai de
parte zelăsă și să nu încete a ridica 
după putință biserici nouă în loculă ce
loră vechi, căci biserica e gloria și fala 
poporului română. Z.

Literatură.
Niță Dragă, schiță din v ’ ița unui 

muncitoră, de I. C. Panțu, a eșită în 
broșură de 76 pagine octavă, cu prețuia 
de 20 cr.

Logofătulu Mateiu, novelă de acelașă 
autoră, o broșură de 105 pagine octavă, 
cu prețulă de 40 cr.

Amândouă novelele se află de vân- 
4are la librăria N. I. Ciurcu în Bra- 
șovă.

întâmplări diferite.
împușcată. Gendarmeria a dată în

tre Boița și Porcești de urma unui hoță 
de cai vestită, care însă isbuti să scape 
tocmai oând era să fiă prinsă. Hoțul! o 
luâ la fugă cătră Boița și nevoindă să 
se oprescă la provocarea gendarmiloră, 
fii împușcată de aceștia căcjendă mortă 
la pământă.

Furttt și omoru. Se scrie din Se- 
ghedină: Bogatulă economă Ștefană 
Tisoczki (Dirizs) din Kistelek, în vârstă 
de 80 de ani, și soția sa în vârstă de 
78 de ani, au fostă omorîțl Sâmbătă n6p- 
tea, în săptămână trecută, în modă în- 
fiorătoră. Tisoczki ținea în arândă câr
ciuma arendașului regalieloră. Sâmbătă 
săra se duse bătrâna în vecinătate, ca 
să aducă piftii (reci, cotorâge) pentru 
cinci Slovaci, cari se aflau în cârciumă. 
Bătrâna se duse cu piftiile acasă. Din 
acelă momenta cei doi bătrâni n’au mai 
fostă văcjuțl. Nedeschitjendu-se dimineța 
cârciuma, pela 11 ore a. m. fu spartă 
ușa și bătrânii fură găsiți morțl în odaia 
de durmită. Dulapurile erau sparte și 
mobila stricată. Dintr’ună dulapă lipseu, 
cum se cjice, vr’o 600 fl. Despre ucigași 
lipsesce orî-ce urmă, cu tote că gendar
meria i-a căutată prin împrejurimea în- 
tregă Duminecă totă diua. Ucigașii au 
fostă căutațl și la târgulă din Majsa, 
der fără resultată. Procuratura din Bu

dapesta fiindă încunosciințată pe cale 
telegrafică despre acestă omoră a ares
tată doi individl, pe cari conducătorul! 
postului de gendarmeriă îi bănuesce a 
fi autorii crimei. .

Onxl-CLiiiă,-
Domnulă Arsenic Vlaicu, profesor! la 

șcdla comercială română din locă, și dom- 
nișora Virginia G. luga, nepota distin
sului și veteranului nostru publicistă Gș- 
orgiu Barițiu, îșl voră serba cununia 
Duminecă în 6 (18) Noemvre în biserica 
Sf. Nicolae din locă.

Adresămă tinerei părechl cele mai 
sincere felicitări!

** <-
Elena Poparadd, fica D-lui căpitană 

pens. Mih. Poparadu din Poșorta, și Va
leria P. Comșa din Cdpăcelă, teologă abs. 
de Blașiu, îșl voră serba cununia Joi 
în 22 Noemvre st. n la 11 ore a. m. în 
biserica gr.-cath. din Poșiorta.

SCIRt TELEGRAFICE.
Budapesta, 16 Noemvre. Comi- 

siunea pentru armată a camerei 
deputaților! a primit! în general! 
proiectul! nouei legi militare.

Berlinil, 16 Noemvre. Situațiu- 
nea politică amenință a se desfășura 
mai neamicală. Cu tdte afirmările 
reciproce, se asigură, că aci se 
consideră facerea împrumutului 
de 500 milione franci de cătră 
Rusia ca fiind! destinată pentru 
scopuri de înarmări. Momenta neliniș- 
titoru este și soirea despre marile 
schimbări în dislocarea corpurilor! 
de armată rusescl, care sunt! de
clarate ca fiind! făcute pentru în
tărirea trupeloră dela granița vestică. 
E nendoiosu, că garnisânele din dis
trictele vestice au fostă din nou în
tărite încă cu două divisiunl de infan- 
teriă și că suntă disponibile pentru 
același scopă încă doue-trei divisiunl 
de trupe rusescl.

Bruxella, 16 Noemvre. Cu oca- 
siunea primirei unei deputațiuni, 
Regele a descrisă situațiunea Europei ca 
fiindă plină de periculă.

Cursul u pieței Brașovu
din 15 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vând. 9.40
Argint! românesc! . „ 9.30 M 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.64 ti 9.68
Lire turcescl . . . „ 10.92 M 10.95
Imperiali.................. „ 9.92 n 9.95
GalbinI................... „ 5.70 M 5-72
Scris, fonc. „Albina” â’/o „ 101— n

n n n ^°/o „ 98— w 98.50
Ruble rusesol . . . „ 125— i> 126—
Discontul! .... S’/j-S’/o pe an!.

Cursul! la bursa de Viena 
din 14 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4°/0............................... 101.15
Renta de hârtiă5°/n.................................92.25
împrumutul! căilor! ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (1-ma emisiune) . . 98.70
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilor! ferate de

ost! ungare (3-a emisiune) . . 116.50 
Bonuri rurale ungare..................104.70
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.40
Bonuri rurale Banat!-Timiș! . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare............. 104.50
Bonuri rurale transilvane.............104.80
Bonuri croato-slavone................. 104.50
Despăgubirea pentru dijma de vin!

unguresc!..........................................99.50
împrumutul! cu premiul! unguresc! 131.— 
Losurile pentru regularea Tisei și Se-

ghediniilui.................................... 128 50
Renta de hârtiă austriacă .... 82.10
Renta de argint! austriacă .... 82.75
Renta de aur! austriacă ..... 110.20 
LosurI din 1860 ................................   140—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.— 
Acțiunile băncei de credit! ungar. . 301 50 
Acțiunile băncei de credit! austr. . 306.50 
Galbeni împărătesei ...... 5.77
Napoleon-d’.orI ........ 9.65 ljt
Mărci 100 împ. germane.................. 59.25
Londra 10 Livres sterhnge . . . . 131.95

EW* Numere singuratice din „Ga
zeta Transilvaniei11 â 5 cr. se potu cum
păra în tutungeria I. Gross, în li
brăria IViculae Ciurcu și Adolf 
Albrecht.

Editoră și Redactor! responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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GAZETA TRANSILVANIEI.

Ceea ce este bunu dureză eternu!
Dovadă despre vântulă, ce-lu face vestita în lume Pasta 

Pompadour origina ă a medicului Dr. A. RIX.
Este unu fap ii cunoscuta, că singuratice femei au fostă 

posesiunea de mijloce, care le-au conservată până la versta 
cea mai înaintată aparența tinereței și tote calitățile loră es- 
terne, precum: frăgedime, fruuiseță și netedimea pielei. Re
numita Madame Pompadour la curtea lui Ludovică XV-lea po
seda o astfelă de recetă, care de asemenea ’i asigură calitățile 
ce Je-a moștenită din neamă, pănă în anii verstei^ale înaintate 
șciindă să ascundă acesta dinaintea lurnei întregi.

Hârtii, în care era păstrată acestă recetă, ajunseră în 
posesiunea unei familii din nobilimea înaltă a cărei frumseță a 
pielei încă și adl se admiră pretutindenea, și D-rului Rix, care 
din întâmplare venea în relațiunl medicale și altele, ’i-a succesă 
f '■ . ' .................... .’ " - ..............
o avemă înaintea nostră, ca celu mai neîntrecută mijlocii din totă lumea

Este singurulă mijlocă de lecuire și conservare; prin elă se lecuescă forte repede 
petele de sore, sgrăbunțele, petele roșii și alte rele ce apară în față; tein-ului iîiîmpru- 

neîntrecute stau la disposiția orlșicui.

uumai în pachete pecetluite și să se bage de sâmă, că instrucțiunea e provăcțută 
. subscrierea inventatorului. Esistă și alte multe mijloce sub acelașu nume, ori cu nu

Trenulti 
Trenul ti

Trenul îl
Trenul ti

tranrilora si joslelom îs Bra^ovn.
Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta:

de persone Nr. 307: 7 dre 10 de minute sera, 
mixtă Nr.

2.
accelerată
mixtă Nr,

II.

.1

se uita în scrisoreaiun mtemplare venea in relațiunl medicale și altele, n-a succesă a 
ținută pănă acum forte secretă și asțfeliu a face se se folosescă Pasta Pompadour, ce 
o avemă înaintea nostră, ca celu mai neîntrecută mijlocă din totă lumea

Este singurulă mijlocă de lecuire și conservare; prin elă se lecuescă forte repede 

mută o frăgedime fără semenă. O mulțime de probe despre resiutatele acestei paste

Pentru a evita înșelări, să se ceră la cumpărată Pasta Pompadour de Dr. Rix 
’ ' ----- - ’ 1 1 ' ’ - ’ ■ ■■ cu

nume, 
ce sâmănă, și cari șe oferă publicului pe lângă promisiunea, că au ună efectă deosebită 
și netăgăduită, cțar, precum se scie, ele n’au nici ună efectă, de aceea se discrediteză 
singure. Adevărata Pasta Pompadour nu-șl greșesce efectulu niciodată și totă insulă, 
care o folosesce odată se simte îndemnată a o folosi și mai departe sâu a o recomanda ( 
și altora, de aceea publiculă să fiă cu mare băgare de seină la subscrierea Dr. Rix.

De 60 ani cur»scuti ca celă mai eminentă mai sigură vindecătoră 

IvCîJIqcvl d’a, te face zfxnjLXXXosvL, 
pentru a dobândi o față curată, pentru păstrarea pielei, și a o face frumosă, pentru vin- • 
decarea pistrueloră a peteloră provenite din causa boleloră de ficată vindecarea bubu- 
ruțeloră, a roșeții de nașă, a peteloră de versată, a bubatului, mânile roșii se facă albe, 
crețele netede în timpă de totă scurtă, pielea se face netedă, mole ca mătasa, și capătă 
ună colorită naturală, precum au numai cei tineri. Pasta Pompadour a D-rului Rix 
după afirmările persdneloră și profesoriloră distinși, pănă astădl n’o pote întrece altă 
medicamentă. Pasta acesta, în gura poporului pasta făcetăre de minuni, nu este sule- 
mană, ci ună mțjlocă de vindecare, pe care o ordineză cei mai mulțl medici. Adresele 
de mulțămită nu se publică. Se espedeză pentru prețulă trimisă înainte seu și pe lângă 
rambursă. Prețulă unui borcănelă originală 1.50 fi. Săpună Pompadour de toaletă a 
D-rului Rix 30 cr. Lapte Pompadour a d-rului Rix, de a se întrebuința în locă de 
pudră, 1.50 fi.

Wilhelmine Rix, veduvâ de Dr.
Wien, Stadt, Adlergasse 12. Casele proprii.

De vendare în Ungaria:
Budapesta: Iosef v. Torok, apotecară. Alba-Iulia: Sig. Mihelyes, apotecară. Esseg: 

lulius David, apotecară. Kassau: Cari Wandraschek, apotecară. Clușiu: Nic. v. Szeky, 
apotecară. Komorn: Af. Kirchner, apotecară. Miskolcz: Dr. Georg Baez, apotecară; 
Neutra: Iosef v. Kovacs, apotecară. Aiudă: Friedr. Czerbes, apot. Presburg: Felix Piz- 
tory, apotecară, Michaelesthor 170. Petrinja: Wilhelm Gryic, friseur; Timișdra: C. M. 
Jahner, apotecară. Verșeță: Sebastian^ Strach, apotecară. 68,6—6

r

I

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

315: 4 ore 10 minute dimineța.
Dela Brașovd la Bucuresci:
Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
318: 1 dră 55 minute după amedl.

Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta laBrașovd:

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de ametjî. 
mixtă Nr.

2.

mixtă Nr.
accelerată

B.

316: 9 dre 52 minute sera.
Dela Bucoreci la Brașovu:

317: 2 dre 32 minute după amedî.
Nr. 301: 10 dre 12 minute sera.

Sosirea posteloru:
a) Dela He^nowi-Zernescl-Branu la Brașovă: 10 ore înainte de ameijl
b) „ Zizinu, la Brașovă: 9 ore a. m. ,
c) Din Secuime la Brașovă: 6 dre sera.

„ Făgârașu la Brașovă: 2 dre dimineța.
„ Săcele la Brașovti: 6 dre 30 minute sera.

A. Plecarea posteloru:
Brașovti la H^șnovu-Zernesd-JBranii: 12 dre 30 m. după amedî.

n

7)

7)

7)

d)

a) 
V
c)
d) 
c)

Dela
Ti

77

73

71

„ ZizinA: 4 ore după ameijL
în Secuime [S. G-eorgî] : 1 oră 30 minute nOptea1 
la Făgărașu: 4 6re dimineța.
la Săcele: 4 ore dimineța.

Avisl d-loru abonați!
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămuritu și s6 arate și posta ultimă. i
Totodată facemfi cunoscută tuturoră D-loră abonați, că ma 

avenul din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiuniloni 
„ Gazetei precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potu 
adresa la subsemnata Administrațiune în casu de trebuință.

Rugămi pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponuli manda
tului poștali și numerii de pe fâșia sub care au primiți diaruli nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
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TIPOGRAFIA A. MUREȘIANU,
Nr

■f.

înființata cu începerea anului acestuia, prov&dută cu cele mai noue mijloce tehnice și asor
tată cu cele mai moderne tipuri,

primesce și efectueză totu felulu de lucrări tipografice, precum:

Opuri și broșure, statute, foi periodice, imprimate artistice în auri, argintii 
și colori, tabele, etichete de totl feliulu și esecutat eleganți.

Pentru comercianți: adrese pe scrisori, facture, liste cu prețuri curente, avisuri, reco 
mandațiuni, cerculare ș. a.

Programe elegante, bilete de visită, bilete de logodnă și de nuntă, după dorință și în colore.

Dispun&idu de mașini perfecționate și de isvore eftine pentru procurarea hârtiei, sta- 
bilimentulfi nostru tipografici este în posițiune a eseuta ori-ce comandă în moduli celi mai 
esacti și estetici precum și cu prețurile cele mai moderate.

Comandele eventuale se primescfi în biuroulu tipografiei, Brașovfi, piața mare 
Nr. 22, etagiuliî I, cătră stradă. Comandele din afară rugămti a le adresa la

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu
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