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Brașovu, 5 Noemvrie v.
Ndua lege militară se desbate 

în momentele de față în sînulu co- 
misiuniloră militare din dieta un
gară și din parlamentulu austriacă.

AtâtO în Viena, câtă și în Pesta 
se .resemtu în modu însemnată 
înăspririle, ce le conține noua lege 
mai alesă în ceea ce privesce in- 
stituțiunea voluntariloru pe unu 
ană. Cu tote aceste înse direc
țiunea, ce au luat’o sfatuirile în 
sînulă comisiuniloră militare, este 
diferită.

Pe când în comisiunea camerei 
austriace s’a accentuată simplu 
necesitatea ca esamenele de ofi- 
ceră în reservă se fia depuse în 
limba germană, și s’a cerută nu
mai din partea mai multoră vor
bitori, ca înăspririle ce privescă 
oprirea -voluntarilorfi de a’și con
tinua studiile în anulă de ser
viciu și îndațorirea loru de a mai 
servi ună ană decă nu voră de
pune cu succesu esamenulă de o- 
ficeră să fiă delăturate seu celă 
puțină moderate, pe atunci în co
misiunea dietei ungare s’a trac
tată întrega afacere din altă punctă 
de vedere.

Membrii comisiunei, contele A- 
ladar Szechenvi, fiiulă actualulă 
ministru de comerciu, apoi depu- 
tatulă Bolgar și Augustă Pulsyky 
au declarată, că ei suntă gata a 
consemți la aceea, ca voluntarii 
pe ună ană să nu-și p6tă conti
nua studiile universitare în tim- 
pulă serviciului și ca eventuală se 
fiă ținuți a mai servi ună ană, 
decă se va stabili, că voluntarii pe 
ună ană potă să-sl depună esa- 
menulu de voluntari și în limbă 
maghiară.

Cu alte cuvinte Ungurii pri- 
mescă sarcinele impuse, der ceru 
compensațiunl în favdrea limbei ma
ghiare. In deosebi Pulszky a ac
centuată necesitatea unoră ase
meni compensațiunl, numai cu 

deosebirea că densulă nu cere ca 
aceste se fiă stabilite în lege în
săși, ci se mulțumesce ca se fiă 
primite în cadrulă sistemului de 
studii și în instrucțiunile cari vor 
regula esamenele de oficeră.

Chiar ministrulă de honvecți 
Fejervary a vorbită de-o viitore 
revisuire a instruețiunilorâ de pănă 
acuma și de ună reglementă, care 
să satisfacă tuturoru pretensiuni- 
lorfi și să fiă supusă Majestății 
Sale spre sancționare.

„In instrucțiune“, <}ise d-lu Fe
jervary, „se va face totă posibilulă, 
pentru ca aceia, cari nu voră cu- 
nosce pe deplină limba germană, 
să pbtă cu tote aceste depune esa
menulă de oficeră, și ca nimeni 
să nu fiă răspinsă de aceea, pen
tru că nu este versată în limba 
germană, afară numai de ună sin
gură casă, când adecărespectivulă 
nu scie absolută nimică din lim
ba germană, căci atunci va recu- 
nosce ori-și cine, că ună astfelă 
de omă nu p6te deveni oficeră/

Ministrulă Fejervary nu vo- 
iesce, ca disposițiunî de feliulă 
acesta se fiă primite în lege, și-și 
are motivele sale fundate. Decă, 
4ise elă, se va primi în lege dis- 
posițiunea, că esamenulă de o- 
ficeru se pbte depune și în limba 
maghiară, atunci și naționalitățile 
slave din Austria voră pretinde la 
rendulu loră acestă favoru, ceea 
ce ar face ca în armată să fiă 
mai multe limbi folosite. Alta ar 
fi decă în Austria limba germană 
ar fi stabilită prin lege ca limbă 
a statului. Atunci și situațiunea 
Ungariei ar fi mai ușbră în pri
vința primirei unei asemeni dis- 
posițiuni în lege.

Foile germane centraliste suntă 
forte îngrijate din causa acestei 
întorsături în comisiunea dietei 
ungare, debrece se temă, cu dreptă 
cuventu, că și Cehii, Polonii, Slo
venii, Italianii și Românii din 
Austria voră pretinde să li se dea 

același favortt, ca să potă depune 
esamenulă de oficeră în limba loră 
maternă.

Este forte caracteristică ca Un
gurii prin pretensiunile loră lucreză 
acum fără de voiă în direcțiunea 
principiiloră federaliste, ce dom- 
nescă dincolo de Lai ta și se es- 
tindă și asupra armatei. Deja foile 
cehice dau espresiune bucuriei loru 
că „acum și administrația militară 
începe a fi pe trunsă de acestă spi- 
rită federalistă!u

țfiarului francesă „Rappel"’, oare a 
disă dăunădile. că legiunea francesă a 
străinilor# să se numâscă „regiment# al- 
sațiană", declară, că ministrulă. de instruc
țiune francesă Lokroy, care a fostă ata
cată din oausa acesta, de mulțl ani nu 
mai lucreză la acelă (fiară și că n’are 
nici ună raportă de proprietate cătră 
elă. Ministrului însuși i-s’a dată ocasiune, 
la deschiderea cursului de emă ală „Aso- 
ciațiunei politechnice militare", a ține o 
vorbire, în care dise, că luptele pentru 
indepedența Franciei, care de altmintre
lea, fiă disă în trecătă, nu e de nime
nea amenințată, potă fi amânate pentru 
timpuri forte depărtate. „ Vremii din iotă 
sufatulu — (fise Lokroy —pacea, și acâsta 
o dovedesc# lucrările pentru esposițiune. 
Der vrem# o pace demnă, care nu a- 
tinge nici interesele nostre nici onorea 
nostră. Ca s6 obținemă acestă pace și 
să o susținemă, e necesară să fimă tari 
și să se scie acesta."

Vorbirea ce a ținut’o Marchisul# de 
Breteuil în Marsilia e considerată de 
fiarele francese ca o abdicare a roialis- 
mului în favorea generalului Boulanger. 
Aeâsta o (fice nu numai foia republi
cană „Temps", ci și foia monarchist# 
„Figaro." Aceia, cari dorescă să vedă 
pe Boulanger la oârmă — scrie Francis 
Magnard — potă striga de bucuriă, der 
aderenții regelui n’au motivă se se bu- 
,cure de declarațiunile marchisului de 
Breteuil, căci ele însemneză o abdicare 
a lui Filipă Vil în favorea generalului, 

care e în ochii celoră dela cârmă mai 
mare spină, decâtă acela. Magnard mai 
constată, că la banchetulă roialistă nici 
ună <5spe n’a strigată „să trăiască re
gele", „să trăiască monarchia", ci numai 
„să trăiască Boulanger!"

Nu de multă, cei doi: Regele Dane
marcei și Regele Suediei și Norvegiei au 
fostă numiți șefi ai duoră regimente 
germane, er acum de curând# aceiași 
Regi au fostă numiți șefi ai duoră re
gimente austriace. Acestui faptă i-se 
atribue o însemnătate politică și e con
siderată ca ună semnă, că cele două 
regate au săvârșită o apropiere amicală 
la alianța triplă, ori că în Berlină și în 
Viena se așteptă o astfelă de apropiere.

O foiă din Berlină comunică despre 
unu nou incidență neplăcută, întâmplată 
la granița francesă. In apropiere de 
Chavannes-les-G rands urmăriră trei vâ
nători francesl pe teritoriu germană un 
țapă sălbatică, asupra căruia împușcară, 
Ună forestieră germană, care venise în- 
tracolo, îi provocară să se retragă; vâ
nătorii nu voiră, er forestierulă împușca 
atunci asupra loră, rănindă pe unulă. 
Incidentulă e ținută secretă pănă acum. 
După alte scirî, ar fi fostă o întâlnire 
neamicală între hoți de vânată francezi 
și între doi forestieri germani, fără însă 
să se fi schimbată glonțe între ei, deo- 
rece ambele părți se aflau pe teritoriulă 
loră. Incidentului nu se atribue însemnă
tate politică.

„Kreuzzeitung" află în nouăle dis
locări de trupe rusescl o înaintare esen
țială a întregei puteri armate rusesci cătră 
granițele vestice. Ală 12-lea corpă nu 
mai stă în Chiev, ci la granița austriacă, 
corpulă ală 9-lea e înaintată din Orei 
spre Chiev, corpulă ală 13-lea din Moscva 
e transferată [la Orei; mai bătătore la 
ochi e schimbarea făcută la corpulă ală 
15-lea, care a fostă transferată din Ca
zan , adecă din regiunea Uralului, în 
Polonia. Totă astfelă descrie o cores
pondență a diarului „Post" mișcările de 
trupe rusescl.

FOILETONULU „GAZ. TRANS."

(8)
Unu mortu între vii.

(Novelă engles^scfi.)

VI.
Alice abia după o jumătate de 6ră 

se trecfi din amețela ei, când deja era 
culcată în patulă său albă ca zăpada și 
mole ca pufulă.

Lângă ea ședea lordul#, care la deș
teptarea ei zimbi făcendu’șl silă numai 
ca să mângăe pe biata Alice.

„Iubite Oliver," începu ea, „s’a întâm
plată aevea, ori a fostă numai ună visă? 
așa-i că a fostă numai ună visă deșertă ? 
Elă n’a fostă aici, n’a putută să fiă. Era 
numai o umbră înșelătore; o închipuire 
cutezată, și nimică mai multă."

Lordulă n’a disă nimică, nu putea 
vorbi.

Spunând# adevărulă, se temea că-i 
va reînoi boia, nespunându-i-lă cine ecie 
ce s’ar pute întâmpla? Dâr după câteva 
minute lordulă era hotărîtă ce să facă. 
Inima lui îi spunia, că iubirea acesta pre-]

tinde cea mai mare jertfă; șl-apoi feri
cirea Alicei îi era cea mai mare grije 
a lui.

De ce nu-mi răspundl ?“ întrebă bol
nava.

„Mă temă, Alice, căci ești prea sim- 
țitdre."

„Trebuie așaderă să credă Oliver, 
că n’am visată?!"

„N’ai visată, Alice, Dumnezeu a vrută 
ca sâ’țl regăsescl fericirea."

„Și întru adevără, Reginald a fostă 
aici?" întrebă Alice mișcată.

„Da Miss, dta l’ai văzută!"
Alice, isbucnindă într’ună plânsă 

grozavă, se plecă spre perina ei.
„Linisce8ce-te, Alice," o mângâia lor

dulă, care suferia grozavă, „d-ta vei fi 
fericită, îndată ce-lă vei vede."

„Nu, Mylord," strigă fata sărindă în 
susă, „să nu faci să mi’lă aduci. Gră- 
besce mai bine și. vorbesce cu elă. Spu- 
ue’i, că eu nu l’am înșelată, nu ml-am 
călcată jurământul#, și că iubirea mea 
n’a fostă edrobită de necredință, oi de-o 
întâmplare orbă."

„Alice, asta, nu potă să i-o spună!"

„Trebue s’o faci, Oliver, trebue s’o 
faci, decă ții la fericirea mea. Grăbesce 
dâr și vorbesce’i. CunoscI bine împre
jurările mele, istorisesce’i totulă cum a 
fostă. Vorbesce’i să’șl uite de fantas
mele copilăriei, să mă uite și pe mine, 
care te iubescă numai pe dta."

Lordulă bine vedea cu câtă chină 
(jicea Alice cuvintele aceste, îi audia vo
cea ei întreruptă și-i vedea fața înro- 
șindu-se de-atâta resemnare.

„Nu, Alice", (fise lordulă, nu potă fi 
interpretul# ăstoră-felă de cuvinte, pe 
cari dta nu le simți."

„Ce va să tfică asta, Oliver?"
Aceea, Alice, că eu nu mă potă 

înșela în nobila d-tale inimă.
Bolnava în clipa acesta începu erășl 

să plângă.
„Dumnezeule, ce nefericită sunt eu! 

De ce nu potă să moră?"
Lordulă într’acestea părăsi odaia și 

grăbi la Reginald.
„D-le cavaleră, îi dise, te așteptă 

Alice."
„Miresa d-tale ?“
„Nu, d-le, iubita d-tale!"
Reginald se totă mira și nu cuteza 

să credă cuvintelor# lordului, care apu- 
cându-lă de braț# îlă conduse în camera 
Alicei, și deschic|ându-i ușa îi șopti:

„Sir, privesce, colo se odihnesce 
Alice, du-te lângă ea, deștept’o cu săru
tările d-tale și cuvintele ce i-le vei 
rosti au să’i facă bine, s’o vindece de 
boia ei."

Reginald s’apropiâ în pași clătină- 
tori. de pată și îngenunchind# rosti în
cetă numele Alicei.

Amețita fată se trecfi.
„Reginald", țipa Alice, „cum ai cu

tezată să te apropi aici".
„Oh, Alice, replica elă cu durere, 

odinioră nu erai așa eeveră față cu 
mine."

„Reginald, d-ta scii, că sortea po- 
runcesce."

„Nu așa, Alice, nu așa; altcum do- 
riam eu să te revădă."

„Bunulă meu Reginald, răspunse 
întristată Alice, înzadară țl-așă istorisi 
întâmplările lumilor# trecute, căci nu 
m’ai crede."

„Istorisesce-ml, Alice, te rog# istori- 
sesce-ml."

„Nu, Reginald, nu-țl voiu spune ni-
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ZDin. S-ULCO^lixa-
(Coresp. Gazetei)

13 Noemvre 1888.
S’a pomenita în organulă acesta, că 

profesorii germani dela universitatea din 
Cernăuți au protestată în contra jură
mântului făcută în dieta țării de Magnif. 
S. Rectorulă C. Popovici în limba ro- 
mânescă și nu în cea germană, precum 
adecă e caracterulă universității cer- 
năuțene.

întâia enunciațiune în contra acelui 
jurământă a făcut’o o f6iă nemțescă din 
Cernăuți, ce se numesce „liberală44 și 
este cunoscută ca foia advocațiloră cer- 
năuțenl, cari în celă mai mare numără 
suntă israelițl , și a provocată în 
întregulă publică, neorbită de șovinismă 
națională și juridică, mirare amestecată 
cu — voiă bună. Mirare, căci sciuții 
jurisprudent dela spatele acelei gazete de- 
saprobă „tactul44Magnificenței Sale Recto
rului magnific, căci ca „representant44 ală 
universității de caracteră germană n’a 
jurată ca deputată vîrîtă în dieta Buco
vinei în limba — mandatului, ci în cea 
a mandatarului; eră voiă bună, ca să 
nu dică zimbetă, a provocată acea 
enunciațiune, căci mandații respectivei 
gazete se numesă juriști și liberali.

Este deră nu numai jurispruden- 
țiloră, și încă „promovați44, ci și orl-și- 
cărui omă laică inteligentă cunoscută, 
că jurământulă, în prima liniă, ca o pro
vocare la ce este omului mai sfântă, la 
Dumnecjeu, aparține moralului religiosă 
și că prin urmare este enunciațiunea 
celei mai proprii și mai intime individu
alități etice a aceluia, care depune ju
rămentulă. Totă așa este obștește sciută 
și recunoscută, că organulă fisică ală 
individualității etice, în afară,, este acela, 
prin care se simte aceea individualitate 
în raportă intimă eu supremulă princi
piu ală religiosității și moralului. Nu 
mai prin acelă organă deci ună jură- 
mentu depusă nu pote admite o echivo- 
citate cu ună jurămentă nu pe deplină 
sinceră și subiectivă neconsciută.

Și care altulă pote fi acelă organă 
fisică ală individualității etice, în afară, 
decâtă limba maternă, care a Magn. S. 
Rectorului de acum ală Universității din 
Cernăuți e limba română? Neadmițendă 
deci „savanțfi44 germani dela universita
tea cernăuțenă și „promovații în dreptă44 
dela organulă loră „liberală14 aceste a- 
firmărl esprimate de noi aice, nu ne ră
mâne a crede alta, decâtă că d-loră va- 
lorea reală și însemnătatea sfântă a unui 
jurămentă o postpună unei formaEtățl 
esteridre și că prin urmare pretindă ca 
prin persona individuală a Rectorului 
universității, nu densa, ci altulă — ca
racterulă germană ală universității — să 
fi depusă jurămentulă ca deputată 
dietală.

Acestă logică însă ni-se pare a fi 
atâtă de — transcendentală, prin urmare, 
pentru noi,muritorii plebeicl, nepricepută, 
încâtă, pe urma ei, ne mirămă, de ce 
legile nostre pubEce nu pretindă ca 
martora de pe la preturi și tribunale, 
chemați de străini de Embă, ca dânși, să 
jure în limba aeestora și nu într’a loră 
propriă, ori de ce „savanțl44 dela Univer
sitatea din Cernăuți cu „jurisprudenții44 
gazetei loră, nu protesteză, când ună 
deputată din dieta Bucovinei, de națio- 
naEtatea germană, deră alesă — ce e 
la noi cam regulă — de cercuri româ- 
nescl, nu depună jurămentulă românes- 
ce, ci nemțesce. Ir. P.

SCIRILE PILEI.
Pentru înlesnirea ținerei in evidență a 

militariloru și a glotașiloru, ministrulă un- 
gurescă de culte, la cererea ministrului 
de honvedl, a ordonată, ca preoții pur-' 
tători de matricule să înregistreze în ru
brica corăspundătore a matriculei, seu 
în rubrica observațiuniloră, cașurile de 
mOrte a tuturoră bărbațiloră, cari n’au 
trecută încă peste anulă ală 42-lea de 
etate. Decă mortea s’a întâmplată în 
comuna în care s’a născută, casulă mor- 
ței lui este a se nota simplu în matri- 
cula morțiloră; decă însă mortea nu s’a 
întâmplată în loculă nascerei, preotulă 
purtătoră. de matricule unde a murită 
respectivulă este datoră să trimită ates^ 
tatulă despre casulă morții, în timpă de 
8 cjile, purtătorului de matricule din lo
culă natală ală răposatului pentru înre
gistrare.

* * *
Restanțele de dare în comitatulă Al

bei de josu erau la începutulă lunei aces
teia 793,655 fi. 32 cr. dare directă, și 
65,455 fi. 90 cr. dare militară. Va să 
d. că restanțele de dare ale acestui co- 
mitată se urcă pentru acestă ană aprope 
la 900,000 fi. v. a. In comitatulă Turda- 
Arieș.î restanțele de dare facă 306,772 fi. 
48 y2 cr. Cu tote că suntă numiți din 
partea regimului 5 esecutorî pentru în- 
cassarea dăriloră, în luna Octomvre în- 
cassările au fostă forte slabe. Eventuală 
s’a proiectată înmulțirea esecutoriloră 
de dare.

»* *
Luni sera se va da, precum amă 

anunțată, în sala hotelului Nr. 1 petre
cerea „Reuniunei sodaliloru românlu din 
loci). Va cânta corală sodabloră și se voră 
juca de membrii reuniunei două comedii. 
Judecândă după pregătirile făcute de 
sodall, publiculă va ave o seră de pe
trecere din cele mai plăcute. Venitulă 
petrecerei fiindă destinată pentru ajuto
rarea meseriașiloră români, Reuniunea 
nutresce cu dreptă cuvântă speranța, că

publiculă română o va încuragia luândă 
parte le petrecerea ei în numără câtă 
mai mare.

Cu acestă ocasiune comunicămă pu- 
bhcului română informațiunea ce ni-s’a 
dată, că mergândă unii dintre sodaln 
români cu invitare și cu bilete la d-lă 
Theochar Alexi, proprietarulă tipografiei 
„Alexi44 și ală „Poștei române44, au fostă 
întâmpinați cu cuvintele, că „n’au ce 
căuta la dânsulă, dedrece d-sa e grecu.44 

’ ** *
. Facem a atentă publiculă, că cartele 

de corespondență, care pe partea unde se 
scrie adresa mai conțină și alte comuni
cări în scrisă ori tipărite, se înapoiază 
dela poște; nici chiar numele și adresa 
celui care trimite cartele nu e ertată a 
scrie, ci numai numele și adresa per- 
sonei căreia i-se trimite.

* * *
Cu privire la soirea despre ascultarea 

partideloră necatolice înaintea foruriloră 
bisericescl catoEce, foile ungurescl îm- 
părtășescă, că nu s’a luată nici o deci- 
siune în acestă privință.

** *
Ni-se scrie din Glușiu cu dată 16 

Noemvre 1888: AstădI la 12y2 ore d. 
a. a fostă promovată de doctoru în drep
turi d-lu Ioană Moșoiu din Tohanulu nou 
fiindă de față în sala senatului univer
sității mai mulțî tineri universitari.

FeEcitămă pe tînărulă doctoră.
** *

„Românului44 i-se spune, că ună fa- 
bricantu din Brașovă a sosită în Bucu- 
rescl, ca să se’nțelegă cu diferite per- 
sone financiare de acolo pentru crearea 
unei fabrice de luminări de stearină.

* *
In Viena s’a ținută adunarea gene

rală a acționariloră liniei Lemberg-Cer- 
năuțl-Iașl-Romanu. ConsiEulă de admi
nistrația a supusă raportulă seu asupra 
demersuriloră făcute în urma secvestrării 
liniei de pe teritoriulă României, și a 
cerută autorisația de a regula cu guver- 
nulă română tdte cestiunile privitore la 
acestă afacere și de a face o învoială 
privitore la drepturile de proprietate, 
precum și la celelalte drepturi ale so- 
cietățfi și la cestiunea personalului. Adu
narea, după o lungă discuțiune, a votată 
în unanimitate acestă autorisațiă, expri- 
mândă încrederea sa în consiliu.

* * *
Poliția din Clușiu a avută de lucru 

în luna trecută. S’au pertractâtă îna
intea ei 29 diferite cașuri penale, 25 ca
șuri de furtă, 5 de vătămare corporală, 
14 de vătămare de onore, 2 de jocă de 
hazardă, 1 de călcare a prescrieriloră lo- 
tăriei; pedepse de arestă au suferită 35 
persone.

** *
Prințulu Ferdinand de Hohenzollein,

sublocotenentă în armata română, a fostă 
înaintată la gradulă de locotenentă.

«• * *
Vineri în 4 Noemvre, d-lă Al. Odo- 

bescu, profesoră la universitatea din Bu- 
curescl, a vorbită în ședința pubhcă a 
Academiei despre ornamentele in formă 
die capii' de bou, și anume despre Rhyto- 
nulă de argintă descoperită la Poroina 
și aflătoră în museulă de antichități din 
BucurescI; d-lă V. A Ureche despre ar- 
chimandritulă Varlolomeiu Masaranulă.* * *

Artista francesă Sarah Bernhard se 
află la Praga, unde Cehii i-au făcută 
ovațiunl strigândă „Trăiască Francia!44 
In onorea artistei au dată o sărbătore.

£ * *
Din Viena aflămă, că percepția de 

urmărire a contribuțiuniloru de acolo a 
pusă secvestru pe venitulă unei repre- 
sentațiunl date de d-na Sarah Bernhard, 
pentru neplata unei datora de 3000 de 
florini.

* * *
Ducele Max de Bavaria, tatălă Ma

iestății Sale Elisabeta, a încetată din 
v 3ță în urma unei grele suferințe.

* * *
„Etoile Beige44 din Bruxelles a pri

mită o telegramă din Parisă, prin care 
’i se anunță, că d-na generalii Boulanger 
a cerută dela tribunalulă din Parisă di
vorțată. Motivele nu se cunoscă.

Corupțiunile la alegeri

Corupțiunile la alegerile de 
deputațl unguresc! au luat dimen
siuni atâtd de mari, încâtu chiar și 
cei mai incarnați șoviniști maghiari 
trebue se le recunoscă și s6 se spa- 
rie de ele. Alegerea de deputată 
dietală, sSvîrșită la Dunaszerda- 
hely, este o dovedă eclatantă despre 
aceste ne mai pomenite corupțiuni.

Etă ce 4i°e între altele „Ellen- 
zek“ dela 12 Noemvre, vorbindft 
despre acestă alegere de depu
tată la care candidații erau Lu
dovicii Krauss și contele Ke- 
glevich:

Ludovică Krauss după limbă este 
maghiară, deși cam slăbuță vorbesce 
Emba ungurescă (și totă e maghiară 
după limbă? R.), după confesiune este 
israelită, după posiția ce ocupă este 
bogată. Gruveraulă l’a numită și nemeșă 
maghiară, însă așa ca pe mulțî alții, 
pe cari numai ușurătatea capului golă 
și greutatea busunarului plină i-au ridi
cată la răngulă de nemeșă, — guvernulă 
l’a făcută nemeșă, dâr societatea nu l’a 
primită ca atare. Pentru ca însă Krauss 
să potă intra în societatea omeniloră 
mari, avea nevoiă de ună mandată ca

mică. Din contră, te rogă să te depăr
tezi de aici. Sortea a făcută să crâscă 
între inimile nostre arborulă despărțirei 
și astfelă fiindă, la olaltă — amă fi în 
veci nefericiți.14

„Așa-deră mă sfătuesci să mă re
tragă?44

„încă în cesulă acesta.44
Reginald începu se rîdă.
„Bine, AHce.... Tocmai acesta am 

așteptat’o, căci doră și d-ta ești o fată 
ca tote fetele : vanitosa, doritore de stră
luciri și pompe, și neconstantă. Sciam 
eu acesta înainte, sciam, că amorală unui 
săracă cavaleră va fi copleșită și stinsă 
prin comorile unui lord avută. Sciam > 
că d-ta îndată ce poți fi „lady Wors- 
field14 n’o să te mai gândescl la prieti- 
nulă de odinioră, care nu are nici rangă, 
nici avere.44

La cuvintele acestea AEce se sculă 
și cu o Voee Eniștită cjise:

„Reginald, prea răutăciose vorbe ml-ai 
4isă.“

„La nici, ună casă ele nu te măgu- 
lescă lu

„D-ta nu mă cunoscl, Reginald, decă 
așa gândescl de mine.44

„Ce să și gândescă altceva?44
„Se gândescl, Reginald, că eu sunt 

victima sorții!44
Te înșeli Alice, mirele d-tale e în stare 

să-ți abdică.44
„Nu o va face.44
„Ba da, Alice, ml-a spus’o. mai 

înainte.44
Elă nu p6te s’o facă acesta, Regi

nald, de aceea depărtează-te.44
„Oh, Alice, dele-așă fi sciută aces 

tea n’așă fi mai dorită vieța asta misera- 
bilă, ml-așă fi ruptă ranele; oh, de ce 
n’am cădută mortă în luptă. Der la ce 
să mă mai sdrobescă, Miss; să-ți înpli- 
nescă deci porunca și se mă departă.44

„Dumnezeu să te binecuvinte, Regi
nald,44 suspină plângendă Alice, „întin- 
de’ml mâna mai înainte de ce te-âi de
părta, ca să nu ne mai vedemă pănă ’n 
cealaltă lume.44

Când se depărta Reginald, Alice is- 
bucni în plânsulă celă mai amară. Numai 
câtă nu era să fugă după elă, când se 
văcju deodată în casa tată-său.

Lordulă și Reginald se întâlniră 
lângă rîu.“

„Domnule cavaleră44, 4^se ' seriosă

Oliver, „te-ai convinsă câtă te iubesce 
AEce?“

„Nu mă lua în rîsă Mylord! Nu e 
frumosă din partea d-tale, care ml ai ră
pită fericirea, să faci acestă lucra. Celă 
puțină nu-țt petrece pe ruinele suferin- 
țeloră mele.44

„D-ta aiurezi, d-le cavaleră.44
„S’o sfîrșimă, Mylord. Dumnedeu 

cu d-ta 1°
„Ce ’nsemneză acesta ?tf
„Mâne o să’mi începă călătoria!44
„Aceea nu vei face-o d-ta.44
„Mylord, ășapoftesce Alice!44

' Lordulă se spăriâ de atâta nobleță 
de inimă a Alicei în vreme ce Regi
nald îșl închipuia, că lordulă îlă batjo- 
coresce.

„D-ta vei rămâne aici, Sir!“ 4ise 
lordulă hotărîtă.

„De ce?44
„Ca să fi fericită!“
„Iți mărturisescă sinceră, Mylord, că 

nu te pricepă.44
„Nu face nimică, acuși timpulăleva 

esplica tote. Eu îți jură, că d-ta vei fi 
fericită. Dâr atunci, când'îmi jertfescă

inima pentru d-ta, îmi vei concede ca 
să-mi faci o promisiune?44

„Și anume?44.
Promite’ml, că vei fi credincioși în 

veci față cu Alice.44
„E de prisosă s’o mai accentueză 

acesta; dorința d-tale vre să (țicâ, că 
nu’ml cunoscl caracterulă.44

„Bine, Sir; mă încredă în d-ta.“
„Și acum?44
„Precum țl-am spusă, d-ta vei ră

mâne aici. Se pote că la începută nu’țl 
va căde bine, der îți stau la disposițiă 
roibii, armele de răsboiu, pianulă și bi
blioteca mea. Castelulă din Manfries pri- 
vesce-lă ca proprietatea d-tale. Da, Sir, 
ori cu ce ochi te vei uita la mine, cas
telulă. de a4l înainte este ală d-tale.44

„Mylord, cum se pote....?44
„Fiindcă te iubesce AEce!<>'
Reginald odată credea că viseză, 

altă-dată că are de-a face cu ună ne
bună, care vorbesce și încurcă totă ce 
vorbesce. (Va urma).
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să potă intra în dietă ca deputată. Spre 
scopulă acesta candida la Szentendre. 
Omenii se întrebă, cine este acelă Krauss, 
ce a făcută și ce potă aștepta dela elă?

Ludovică Krauss îșl arată porto- 
foliulă său plină. Aici sunt! — dice elă.
Programă, principiu, popularitate, încre
dere — tote le am în portofoliu. Por- 
tofoliulă învinge. Se face cercetare, 
judecătoria constată crima mituirei, se 
condamnă corteșl mituitorl și alegători 
mituițl, pe Ludovică Krauss însă comi- 
siunea judiciară îlă verifică ca deputată.

Mandatul!! espiră, Krauss pășesce 
acum ca deputată la Dunaszerdahely, 
Oh de numai deunăcjile se anulă alege
rea lui Ludovică Szabo, care era an
tisemită... Invățătorulă poporală luliu 
Tarnok îșl vinde votulă și influința sa 
ambiloră candidați. Petru Toth depune 
jurămentă, că Krauss a fostă în personă 
în comuna N. Boda, a ospătată acolo 
pe alegători cu mâncare și beutură și că 
a mituită. Vincențiu Laszlo depune ju
rământ^, că comuna N. Boda, pe lângă plă- 
tirea alegătoriloră a primită și pentru 
edificarea bisericei 2000 fi. Lui PirovicI 
i-a promisă Krauss o funcțiune la fa
brica sa de spirtă cu salară de 500 fi. 
No tar ulii de cercă Perenyi a primită 
100 fi. pentru ca să fiă neutrală. Și așa 
mai departe. Congrena luparniței n’ar 
fi putută să pustiască mai bine, decum 
au pustiită banii lui Ludovică Krauss.

O investigațiune îndelungată a des
coperită întrega grămadă de criminalități. 
Nici apărarea nu negă abusurile și ne- 
teciesce lucrulă cu aceea, că cerculă elec
torală este coruptă și că candidatulă n’a 
făcută alta, decâtă că s’a acomodată 
obiceiului.

Krauss fu verificată ca deputată. 
Fiă-care a depusă jurămentă pe aceea, 
că va respecta legea. Legea însă 4*ce: 
„Alegerea trebue să se anuleze, decă se 
dovedesce, că deputatulă însuși, ori ună 
altă individă la însărcinarea lui a dată seu 
a promisă mâncare, beutură, bani, seu 
hârtii de valore, ori altă ceva cu scopulă 
ca să voteze pentru deputatulă alesă seu 
pentru ca să se abțină d®la votă etc. etc.

„Pești Naplo“ scrie:
Celă mai mare inimică ală Unga

riei este corupțiunea, ea este ună ve- 
nină în trupulă națiunei. Se lățesce în 
poporă și s’a încuibată în oficiile pu
blice, și pretutindenea a prinsă rădăcini. 
Cea mai tristă oglindă este aceea* pe 
care nl-o înfățișeză alegerea dela Duna
szerdahely. Acestă alegere dovedesce, 
că în majoritatea cetățeniloră alegători 
nu esistă nici o convicțiune politică, nu 
esistâ nici o cinste, pentru care să se 
abțină d’a fi dusă la tergă, să se bbțină 
a’șl vinde pentru bani principiile loră, 
neavendă grijă de patriă, de constituțiă 
și de onore. Și nu esistă în candidați 
moralitatea de a abate pe poporă dela 
uriciosulă tergă, ci din contră, candi- 
dații, cari dorescă să fiă legislatorii Un
gariei, culegă sufletele cumpărându-le cu 
bani. Și nu esistă autorități, cari se 
oprescă acesta, să păzescă inviolabilitatea 
și sanctitatea legiloră, și pe poporă să-lă 
scutăscă de Jude. Și nu esistă jutjl, 
cari să judece și pe criminali să-i pe- 
depsescă și să ia mandatulă dela aceia, 
cari și-l’au câștigată pe cale ilegală. Și 
nu esistă bărbați de stată, cari Să vedă, 
că astfeliu de alegeri nimicescă liber
tatea în națiune și parlamențarismulă în 
constituțiune.

„Egyetertes“ numesce alegerea 
de deputată a lui Krauss o „erimă 
verificată^, er „Bud. Hirlap“ se 
scandaliseză, că cineva cuteza a 
se presenta în dietă cu unu ast
feliu de mandatu murdară; Cu 
altă ocasiune „Pești Naplow, vor- 
bindu despre verificarea alegerei 
de mai susu, cjiee, că prin verifi
carea acestei alegeri s’a admisu 
condusia că:

A mitui este ertată; decă se dove-' 
desce mituirea, acesta n'are urmări le
gale nici pentru mituitorl, nici pentru

cei mituiri; mituirea este o procedere 
cinstită, ce nu aruncă umbră asupra aceluia 
care o face, și nici nu’i detrage câtă mai 
puțină din cualificațiunile recerute pentru 
a putea fi legislatorii ală Ungariei; co- 
misiunile verificatore ale dietei în hotă- 
rîrile loră nu se țină de prescrierile legii, 
ci de considerațiunl politice etc.

Literatură.
Transilvania, foia Associțiunei tran

silvane, apare în Sibiiu în mărime de 
câte 2 cole pe lună și costă 3 fi. seu 9 
franci pe ană. Redactoră George Barifâ. 
— Nr 21—22 dela 1 —15 Noemvre con
ține : 15 ani din activitatea Associațiu- 
nei (urmare); Din numismatica Transil
vaniei ; Invățămentulă la noi, privită în 
resultatele lui actuali; Exposițiunea uni
versală din Parisă din 1889, Extractă 
din regulamentulă generală și specială 
ală acestei ExposițiunI; Procesă verbală 
ală comitetului Associațiunei, luată în șe
dința dela 27 Octomvre 1888.

Șepte scrisori deschise cStră Maies
tatea Sa Regele Carolă I., Regele Ro
mâniei, de V. JHaniu, membru ală Aca
demiei Române, fostă advocată publică 
la înalta Curte de justițiădin BuourescI, 
fostă primă-președințe la Curtea apela
tivă din Iași, senatoră și deputată în 
Camera legiuitore. BuourescI (24. Tipo
grafia modernă, Gregorie Luis, Str. Aca
demiei, 24) 1888. Broșura cuprinde 115 
pag. formată mare 8° și costă ună exem
plară 2 lei.

Tatălu nostru Ună ciclu de medi- 
tațiunl compusă de Dr. Victorii Szmi- 
gelski. — Sub titlulă acesta a apărută în 
Tipografia seminariului archidiecesană 
din Blașă o broșură de 117 pag. for
mată 8°. Broșura portă clausula âpro- 
bărei Preaveneratului Ordinariată me
tropolitană și este subîmpărțită în 10 
părți, analisându-se și esplicându-se sen- 
tințăde sentință rugăciunea,,Tatălnostru.“ 
Ună esemplară costă 50 cr. Venitulă e des
tinată pentru fondulă unui pensionată de 
fetițe în Blașă.

Institutele Oc IM io Brașov!
și operațiunile loră în anulă 1887.

In Brașovă esistă cinci institute de 
bani mai însemnate, dintre cari celă 
mai vechiu este:

1. „Kronstădterallgemeine Sparcassâa, 
adecă „Cassa de păstrare săsâscă,** înte
meiată la an. 1835 prin asociarea mai 
multoră .cetățeni. Nu este fondată pe 
acții. Membrii ei participă numai cu o 
sumă orecare. In societate pote intra 
nu mai acela, pe care îlă alege aduna
rea generală.

Agendele ei principale suntă primi
rea de depuneri pe lângă libele de înfo
care și împrumutarea pe lângă hipotecă, 
se ocupă însă și cu afaceri de lombardă 
și contcorentă.

Ca celă mai vechiu institută de 
bani în Brașovă, a cărui afaceri au ră
masă aprope aceleași, s’a bucurată și se 
bucură și astădl de mare favoră din 
partea publicului. Sparcassa o putemă 
numi esclusivă săsescă.

2. „Filiala băncii austro-ungare^. La 
1854 Banca națională, astădl austro-un- 
gară, a înființată la Brașovă o sucur
sală cu o dotațiune, care varieză după 
trebuință. De presentă dotațiunea se 
urcă la suma de ună millionă fl. v. a. 
împrumuturile ei suntă cele mai ieftine, 
actualmente 4,/2°/0 la cambie și 5*/2 lom
bard. Este de observată, .că ea primesce 
numai cambii pe cari ocură celă puțină 
firmă protocolată.

Afacerile principali șuntă scontulă 
și lombardulă.

3. „Kronstădter Vorschussverein*, adecă 
„Reuniunea brașovenă de avansuri**, 
este întemeiată la 1866 cu scopă de a 
se ajutora membrii între sine. Nici ea 
nu este fondată pe acții.

Afacerile Reuniunei suntă :
a) primesce depuneri pe lângă 

libele;
b) împrumută pe cambii și efecte.
Acesta încă trece de institută să

sescă.
Pe basă adevărată comercială și după 

principii moderne de bancă s’a fondată 
la 1868.

4. Prima bancă transilvană la Brașovă, 
(Erste siebenb. Bank zu Kronstadt), cu 
ună capitală de 300,000 fl. pe tirnpă de 
50 ani., „

Totă cu principii moderne de bancă 
s’a stabilită la 1882 sucursala ,,Albinei1* 
din 8ibiiu sub firma;

5. „Albina, institută de credită și eco
nomii, filiala Brașovul

La începută, lucru naturală, acesta 
n’a avută altă capitală, decâtă dotați
unea centralei sale.

Pe lângă aceste institute mai există 
în Brașovă câteva mai mici, ale căroră 
agende nu suntă luate în combinația la 
compunerea dateloră statistice de mai 
la vale. Ele suntă:

a) „Kronstădter Spar-und Vorsohuss- 
Consortium des ersten allgem. Beam- 
teuvereins der oest.-ung. Monarchic** în
ființată la 1874.

&) „Brassoi elso takarek es onse- 
gelyzo** szovetkezet, înființată la 1884, și

c) „Meseriașulă română,“ associa- 
țiune de credită și depuneri, înființată 
la 1886.

Consultândă raportele de gestiune 
de pe anulă 1887 ale celoră cinci insti
tute amintite la începută, am aflată ur- 
mătorele resultate.

(Va urma.)

O-VLXl-ULZliă-
Elena Poparadu, fîca D-lui căpitană 

pens. Mih. Poparadu din Poșorta, și Va
leria P. Comșa din Copăcelă, teologă abs. 
de Blașiu, îșl voră serba cununia Joi 
în 22 Noemvre st. n. la 11 6re a. m. în 
biserica gr.-cat. din Poșorta.

Adresămă felicitările nostre tinerei 
părechl!

întâmplări diferite.
Cădutu din trenu. La 9 1. c. călă

torii, cari veneau cu trenulă de persdne 
ală căii ferate de stată austro-ungare 
din Viena, au fostă martorii unei scene 
pătrunclătore. Când trenulă se găsea 
între stațiunile Neuhausel și Gross-Mut- 
schen (Ersekujvar și Udvard) fata de 
șepte ani a unui proprietară din Romă- 
niă s’a jucată pe la ușa vagonului, care 
era din întâmplare deschisă, și alune- 
cândă a căcfută din trenă. Călătorii în
spăimântați d’abia au putută reține pe 
părinți, ca să nu sară în urma unicului 
loră copilă. După câteva minute tre
nulă a stată la gara din Gross-Mutschen 
și părinții s’au adresată cătră șefulă gării, 
care 11-a pusă numai decâtă o trasină 
la disposițiune. Intorcându-se, au aflată 
fata, căreia, afară de o sgărietură pe o- 
brază și de spaimă, nu i s’a întâmplată 
nimică. Părinții au plecată împreună 
cu fetița, scăpată ca printr’o minune, 
mai departe cu trenulă celă mai de a- 
prope. Casulă acesta ar putâ servi de 
avertismentă părințiloră cari călătorescă 
cu copii pe trenă.

Sinucidere. Directorulă, poștală din 
Strigoniu, cu numele Augustină Witt
mann, s’a sinucisă, aruncându-se în apa 
Guramului. Wittmann era omă căsăto
rită, în etate de 46 ani. Causa sinuci
derii se (fice, că ar fi fostă de o parte 
traiulă rău ce l’a avută cu nevastă-sa 
în cursulă celoră 18 ani câtă a trăită cu 
ea, er de altă parte ună amoră fără 
speranță, căci elă, ca omă însurată, se 
înamorase în nevasta unui colegă ală 
său, pe care, se înțelege, n’o putea lua 
nicl-odată de soțiă. Cadavrulă neferi
citului încă nu s’a aflată.

Mulțămită publică.
Concertulă, ce s’a ținută în 10 No

emvre st. nou a. c. de Reuniunea de 
binefacere rom.-cath. din Brașovă pen
tru ajutorarea copiiloră săraci, a avută 
resultatulă următoră :

Câștigă din intrări 393 fl. 50 'cr. 
Dăruințe marinimose 10 fl. 90 cr.

Suma 404 fl. 40 cr.
Cheltuele 103 fl. 65 cr.

Câștigă curată 273 fl. 75 cr.
1 Acestă resultată strălucită, se pote 

mulțămi’în prima liniă D-loră profesori 
N. Popoyiciu și Dr. Matyeka, ca și Dș6- 
reloră Ida Hiemesch și Irena Molnar, 
cari au binevoită a atrage interesarea pu
blicului prin ajutorele loră la acestă con
certă; asemenea și Domneloră Fiala, 
Korner, Verzâr, Pavelca și Iaschik, care 
au binevoită a mijloci vânzarea bileteforă 
de intrare încă de cu vreme înainte de 
concertăJv

’ Presidiulă acestei Reuniuni se simte 
obligată nu numai Domniloră, Domne- 
loră și Domnișăreloră de mai susă , ci și 
cofiducătoriloră concertului, anume Dom- 
niforă I. Iaschik, A. Brandner, corului 
de dame ală Dnului Iaschik,. și D-șorei 
Victoria Brennebărg pentru concursulă 
d-sale cu Violon-Cello în orchestră, pre
cum și onoratului publică, a esprima.a- 
dencă mulțămită în numele Reuniunei și 
copiiloră săraci pentru concursulă și con- 
tribuirile filantropice, ce cu atâta bună
voință și mărinimiă s’au grăbită afle da.

Presidiulă Reuniunei de binefacere 
rom.-catolice.

SCIR1 TELEGRAFICE.
Berlină, 17 Noemvre. In cer

curile politice de aci se consideră schim
bările in dislocarea armatei rusescl ca 
o confirmare a temerilorii și îngrijiri- 
loru eaprimate la timpulu seu cu 
ocasiunea înaintăriloru de trupe 
rusesc! spre granița vestică, de
clarate atunci de guvernul!! rusu 
ca neîntemeiate.

Colonia, 17 Noemvre. „Kdlni- 
sche Zeitung* se esprimă din parte 
oficibsă: ,,E neesplicabilfi, că Ru
sia pășesce atâta de fățișu cu pre
gătirile militare în momentul!! când 
se adreseză la piețele de ban! cu 
încercări a face împrumută. Aceste 
ap ar iți uni ceru mai deaprope în 
aliata Austro-Ungariă o mai se
veră luare aminte, deși nu este o 
nemijlocită amenințare a păcii.

Berlinti, 17 Noemvre. Soirea, 
că au se se ceră credite militare mai 
mari dela Reichstagu, care se’n- 
trunesce în curendft, se confirmă 
din partea cercuriloru dătătore de 
măsură.

Petersburg, 17 Noemvre. „Agen
tura telegrafică de nordu“ anunță, 
că afirmările clarelor!!, cumcă noua 
organisare a armatei ruse invdlvă 
o înaintare de trupe cătră vestu 
suntu neîntemeiate ; e vorba nu
mai de ună marșu îndărătă a două 
divisiunl de infanteriă și a unei 
divisiuni de cavaleriă dela vestă 
cătră o stă.

DIVERSE.
Vagonu în biserică. Din Petersburg^ 

se scrie, că la ordinulă Țarului, vago- 
nulă în care se afla familia imperială în 
timpuliî cunoscutei catastrofe dela Borki, 
se va aședa în capela, ce comuna (Khar
kov o zidesce în loculă unde s’a întâmț 
plată catastrofa. Vagonufo va fi așe- 
4ată în biserică tocmai în starea, în 
care s’a aflată în urma' catastrofei.

Cursulu pieței Brașevu 
din 15 Noemvre st. n. 1888.
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Bancnote românesci i 
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Cursulă la bursa de Viena
din 16 Noemvre st. n. 1888. 

Renta de aurii 4%...........................
Renta de hârtii 5°/0...........................
împrumutul»! căiloril ferate ungare . 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostil ungare (1-ma emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloril ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloril terate de 

ostii ungare (3-a emisiune) 
Bonuri rurale ungare . . . 
Bonuri cu clasa de sortare . 
Bonuri rurale Banatii-Timișii 
Bonuri 
Bonuri 
Bonuri 
Despăgubirea pentru dijma de vinii 

ungurescil .....................................
Imprumutultl cu premiultl ungurescil 
Losurile pentru regularea Tisei și Se- 

ghedmului.......................
Renta de hârtiă austriacă 
Renta de argintii austriacă . 
Renta de aurii austriacă . . 
LosurI din 1860 ..................
-Acțiunile băncei austro-ungare 
Acțiunile băncei de credit!! ungar. 
Acțiunile băncei de credită austr. 
Galbeni împărătesc! ....
Napoleon-d’orl ...........................
Mărci 100 împ, germane .... 
Londra 10 Livres sterlings . . .

cu cl. de sortare . 
rurale transilvane . 
croato-slavone . .
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. 116.—
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Schlierbach, 17 Februarin 1888.
Onor. Dom-mle! Respectuoșii subsemnatul^ 

V 6 rigă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele P-r. i» adeteril forte fokniUre ți eectlentu pu
rificatori de ninge. Cu înaltă stimă

lj. Hsurelter, medică.

IFwi/r-VeMAiadf, 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Vo esprimu cea mai o&ldu- 

rdsă mulțămiro în numele mătușei mele, care 
a Huferitu cinci ani de catarrh clironic la ato
ni acA. Vi6ța îi era unu chină și bo credea deja 
prăpădita. Prin întâmplare a primitu o cutidră 
cu oBcelentelo Pilule alo D-v.. purificatdre de 
sânge, și după întrebuințarea lorii mai îndelun
gată s’a însănfttORatft. Cu înaltă stimă

losefa Weltjzettl.

rificătâre de sânge. Trebue se Ve esprimă cea 
mai îndeplină recunoscință în privința valdrei 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferinzii ord, unde mi se va da 
ocasiunc. Vg împutornicezu, ca despre acesta 
a mea mulțâmită sfi dispuneți după plăcu în 
publică. Cu înaltă stimă

Tbere8Îa Kastner. ■

LES DERNIERES CARTOUCHES"
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Care este cea mai tună, hărtiă, pentru țigări?

w.w5 wmm ai *tmane

B
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FARMACIA
I. PSERHOFER.

Farbige Seidenstoffe von 85 kr. 2000 rerfdjiebene ^farben nnb
Dcffiits) rerfenbet robeiuunb ftucfnieifc goUfrei bas Fabrlk-Depot G. Henneberg 
(f. f. fjoflicferant), Ziirleh. IHuflcr umgețeitb. 23riefe țO Fr. porto.

Rohseidene Bastkleider 11.10.50 per Robe
fenbet ^ollfrei bas Fabrlk-Depot G. Ilenncberjș (F. f. Ijofliefcrant),' Zurich. 
Htufter umgețenb. Briefe țO fr. porto. 20,24—21

186,12-1VIENA, Singerstrasse Nr. 15
la „Goldenen Reich sapfel“

Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale", merită cu 
totft dreptulii numirea din urmă, de 6re-ce în faptă nu esistă aprope nici o bdlă. la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulii lorii miraculosfi. în cașurile cele mai cerbi- 
câse, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințați! înzadarii, s’a dobenditii ou aceste 
pilule de nenumărate ori și după unii scurtă timpii deplină însăn&toșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu i-ambursă I fl. 10 cr;

Trimițendu-se prețuit! 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
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puținii de unu sulu nu se pote trimite. , -

Numai acele pilule suntfi de considerații ca veritabile, a efirorfi instrucțiune este 
prov60ută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculti flă-cărei cutiore pârtă fotă 
aceeași subscriere cu litere roșii.

Au incurs!! o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii acestorU pilule mulțămescii 
pentru redobândirea sănătății loru după cele mai diferite și grele bole. OrI-cine a făcutii 
odată încercare, recomandă acestu medicamentă mai departe.

Reproducem^ aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.

Hrawhe lângâ Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-4on e voită ca sc ’mî intre în 

mână Pilulele D-v., și Vo deijoriu acuma Bucoe- 
snlii dobândită: In patnlă do lău<liă (ohendeliă) 
mS răcisemă astfelin, incâtu nu mai puțemu 
lucra, și aș« fi de siguru deja mdrtâ, dâcă nu 
mâ-ar fi «căpătă pilulele d-vâstră admirabile. 
D-<țeu se Ve binecuvânteze de mii de ori pentru 
acâsta. Am încrederea, că Pilulele D-v. m6 vor 
însănătosa de totă, astfel precum ele au folosit 
și altora Thtre»l« Knlflo.

OaiteMoif, lângă Kohlbaeh, Silesia-Austr.
8 Octomvrie 1886.

Onor. Domnule! V6 rogu amicabilu a’mi 
trimite unu nulă cu 6 cutiâre Pilule universale 
purificătdre de sânge. Numai minunatelor^ Pi- 
lurî ale D-v. am se mulțam esed, că am scăpatu 
de o suferință la stomacu, care m’a chinuită 5 
ani. Aceste Pilurî nu voru lipsi nici odată din 
oasa> mea, și Ve esprimă prin aci st» mulțam ita 
mea cear mai căldurioă.

Cu cea mai înaltă stimă. Arma Zwlkl.

fiokrbttk, 28 Februarin 1886
Onor. Domnule ! In luna lui Noemwe a- tr. 

am comandată la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată ceru mai bun 
succesă; BUiereamu ambii de durere de .cap^ 
violentă și de scaunu neregulată, astufeliu că 
eram deja aprâpe de desperare, cu t6te că sun
tem^ numai de 46 ani. Și ce se vgc|î! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă,

Anton Llit.
XitleraHersdorf, lângă Kirchdorf. Austria de ansă. 

10 I anuar iu 1886.
Onor. Domnule! Binevoiți a’mi trimite ou 

poșta ună sulu cu Pilulele D-t-ale escelentă pu-

Balsamu contra degerătnrei de I. Pser- 
hofer, de mulțl ani recunoscută ca celă 
mai sigurii (remediu contra suferințe- 
loră de degerătură de totă felulă, pre
cum și spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelă 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculă-Spitzwegerich, medicamentă con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță 50 cr.

Aliflă americană contra rheumatismului, 
celă mai bună medicamentă la t'-te su
ferințele rhenmatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Praffi contra asudării pieibreloră, 1 cu
tiă 50 tr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamu contra gușilorfi, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloră 
la gâtă. 1 flaconă 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

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

BalBamă englezeseti, 1 sticluță 12 cr., 15 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate, prin tote (țău’ele austriaee, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în deposită, se voră procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pote de eftină.

Trimiterile prin postă se efeciueză iute, decâ se trimite pre
țuit! înainte, seu cu rambursă,. **^g}

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

Prafuri (Fiakerpulver) contra catarului, 
răgușelei, tusei etc. 1 cutiă 3B cr.', cu 
trimiterea francată 60 cr.

Poniadă de Tanochinin de I. Pserlwfer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru erescerea perului. Un bor- 
cană 2 fl.

Plastru universală de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totti 
felul ii de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargă periodicii la pi- 
cidre, la degetă, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acești! soiu, s’a probată de multe 
ori. 1 borcanu 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de enrățeniă de J. HC 
Bulrich. Unii remediu de casă esce- 
lentii contra tuturora urmăritorii diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gătii, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune' etc. 1 pacheth 1 fl.

Esență pentrn ochi de Romershausen, 
1 butelia 2 fl. 50 cr., ’/2 buteliă 4 fl. 
50 cr.

Importantu pentru fumătorii de țigări de hartia 
este cea mai fină și cea mai bună hârtiă de țigări 

9*-LĂ COCARDE-țlg 
recomandată de cătră cei mai renumițl profesori de chimiă pentru că 
e curată și fină și pentru că nu este amestecată întrînsa nici ună felă 
de materiă stricăciosă sănătății. Aeestă hârtiă a și fostă premiată la 
Exposiția iubilară în Australia de suflă cu medalia de aură, pe teme- 
iulă calității sale deosebită de bune.

Acâstă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute 
dintrînsa se păte cumpăra dela tfțl vânzătorii de tabacă, traficanțl, 
și dela engrosiștii de marfă de Numberg și de hârtiă din Transilvania.

Pnbliculd să se feresci de imitățiunT.
Ch. Schiitz

| Acesta întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabilitei dej a în mo- 
dulii celti mai ne- 
dubios*

Nu este reclamă 
golă, ci unii faptii 
constatata prin au
torități scientifice 
de primulîi rangă 
pe basa analisei com
parative a diferite- 
'loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
încomerțfl.căhărtia 
de țigări

Oogifii^EsaoQggvA RtassaMutc

W ..DOBOBANȚULt?* "W
din fabrica BRAUNSTEM FRERES la Parish,

65 Boulevard Exelmans.
este du deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.

După ce s’a stabilită acesta între altele prin [Dr. Pohl, piofesoră la facultatea tech
nics în Viena, Dr. Liebermann, profesorii și conducători ală stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o. analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
noue higienice de cătră Dr. Soyka, profesorii de Hygieniă la Universitatea nemțâscă din 
Praga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches** și „Dorobanțul^1* suntă cu 23—74% mai ușore, și că împărtășește fumului de 
utună cu 23—77% mai puține părți streine, ca celelalte hărții analisate. Veritabilă este 
numai aceeași hărtiă, a cărei Etiquetă semănă cu desemnulă aci imprimată și care 
portă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă ună deposită pentru vendare en gros a hfirtiei de țigări și a tu- 
buriloru pentru țigări

BRAUÎTSTEm FRERES,
WIEN, I. Bez.. Scliottenring î¥r. 25,

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

DE VENDARE 

cu prefix eftinus
Doue cazane cu vaporu verticale, done 

mașine cu vaporii stabile, diferite vârtej e de 
ridicatu, țevi de metalii, foi, unelte de fău
rită și lacătariă, nicovale, unelte de sfrede
lită etc. puținii folosite, parte din 
ele suntu chiar de fofu noue

A se informa la

BIROUL DE SPEDIȚIUNl
strada Vftmei Nr. 10,

E3 X S O "V -UU

mii il «tarta mirin si vlita Ii Bunn.
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovâ la Pesta:
de persdne Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixttl Nr. 31»: 4 ore 10 minute diminâța.

2. Dela Brașovfi la Bucuresci: 
accelerate Nr. 302: 5 ore 37 minute dimineța. 
mixtă Nr,- 318: 1 Oră 55 minute după amâdj.

II. Sosirea trenuriloru:
I. Dela Pesta la Brașovfi:

de pei one Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amecp". 
’ •“ 316: 9 ore 52 minute sera.

Dela Bucureci la Brașovfi:
317: 2 ore 32 minute după ametjl. 
Nr. 301: 10 ore 12 minute sera.

Sosirea posteloru:
a) Dela R&șnovu-Zemescă-Br'cmu la Brașovă: 10 ore înainte de amedl
b) Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m.
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.

Trenulă 
Trenul ă

Trenul Ci 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

Trenulă 
Trenulă

mixtă Nr.
2. 

mixtă Nr. 
accelerată

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovă


