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Brașovu, 11 Noemvrie v.
In momentele de față se trac- 

teză în dieta ungurescă de trei 
lucruri mari: de conversiunea dato- 
riiloru de statu, de răscumperarea re- 
galiilorti, de cătră stată și de o 
nouă organisare a armatei.

Totă arta ministrului Tisza, 
actualulu conducătorii alii resor
tului financeloru, culmineză în con
versiunea datoriiloru de statu. 
Acesta însemnă, că ceea ce bieții 
contribuabili aru ave se plătescă 
în termini mai scurțl, se plătescă 
în termini mai lungi, așa ca și 
copii copiiloru loru se mai aibă 
ce plăti cu ridicata.

Creditorii statului, grupul Roth
schild, pentru carnete bune se în- 
voiescu bucurosu. Loru le mai 
convine se asigure bune procente 
pe enormele loru capitalii și stra- 
nepoțiloru loru, decâtă se fia — 
chiar de s’ar pute — plătiți iute 
și așa espuși la bătaiă de capă, 
că unde se-și mai pbtă eloca aceste 
sume colosale barem! cu 4—5 la 
sută. Eră d-lui Tisza asemenea 
îi mai convine să scape de grijile 
deficitului anuală, lăsându să aibă 
cu ce’șî bate capulu și genera- 
țiunile viitore. D-sa $ice: „qui 
habet tempus, habet vitamu și moti- 
veză conversiunea cu aceea, că 
statulă nu va mai fi silită a lua 
nouă împrumuturi, ca să-șî acopere 
deficitele din anu în ană.

Cu alte cuvinte statulu stă așa, 
că nu mai pote plăti regulată, ce 
este datoră. Nu semenă acesta 
ca ou cu ou cu o bancrută? și 
încă după 20 de ani de pace! 
Unde vomă ajunge decă sdrtea ne 
va trimite peste capă și grozăviile 
unui răsboiu, de care suntemu 
amenințați în totă minutulă în 
urma „genialei" tactice politice a 
celoră ce ne guverneză?

Der nici cu ștergerea defici
tului anuală nu e totă smântână 
pănă în fundulă olei. De bine nu 
■te teme, de rău nu scapi. Noi' 
ne tememu, că statulă o va păți 

cu conversiunea, cum a pățit’o 
neguțătorulu creditoră cu croito- 
rulă lui debitoru. Acesta făcendu 
fălim entă, c|ise cătră creditorulă 
său: „’Mi pare forte rău să pă
gubesc! atâta din causa mea. Me 
oferă deci a’ți plăti câtă Voiu pute 
din când în când, în rate". Negu- 
țătorulă, plăcută surprinsă de ome
nia datornicului său, se învoi bu- 
curosă. Der croitorulu nu plăti 
una, nu a doua, nu a treia rată 
și când îlu întrebă neguțătorulu 
făcendu-i imputări cu blândețe, 
că de ce nu plătesce, îi răspunse: 
„Nu’ți poră plăti nici acum cum nu 
ți-am putută plăti înainte, der am 
Crecjută, că’ți va fi multă mai 
ușoru a perde suina aceea mare 
ce ți-o datorescă, eacă așa cu de-a- 
măruntulă, în rate, decâtă deodată !“

Ne tememă că după conversiune 
statulă ungară, de bine ce a 
scăpată de acoperirea deficiteloră 
anuale mari, nu va pute acoperi 
nici deficitele mici.

Celă ce va trăi, va vede! Ca
pacitățile, geniurile patriotice un
guresc! suntă multe și mari, der 
în lucruri practice și de viață 
suntă, precum scimă, fdrte făr’ de 
norocă !

Răscumpărarea ' regaliiloră ar 
ave de scopă să mai ștărgă o urmă 
a vechiului feudalismă și să asicu- 
reze statului strîmtorată ună ve
nită, care după dreptă, decă i se 
cuvine cuiva, numai lui i se cuvine. 
Lucrulă ar fi în sine bună, decă 
s’ar efectul în modă practică și 
înțelepțescă. Ei, der Ungurii nu 
potă face nimică curată numai 
după dreptate și fără de mulțime 
de considerațiuni laterale, indivi
duale.

Aici după culise stă erăși așa 
numitulă gentry (clasa miciloră ne
meș! și proprietari); gentry celă 
scăpătată, celă ce scie numai să 
trăiască bine și căruia nu-i place 
nici să lucre, nici să învețe; gentry 
pe care îlu numescă partisanii lui 
cu ' multă predilecțiune, der fără 
cuventă: „elementulă susțiitoră de 

stată," acestă gentry, pe care nici 
o putere lumescă nu’lă pâte scăpa 
de peire.

Gentry să și îmbulzesce la răs
cumpărare ca corbii la hoită. Ei 
suntă in fioribus, căci au să capete 
pentru dreptulă de regalii, care 
în multe locuri nu aduce nici ună 
venită seu mai nici ună venită, 
sume frumâse dela stată. Gentry 
s’a și sufulcatu de cu bună vreme 
și a arătată venituri din dreptulă 
loru de regalii, de cari s’au scan- 
dalisatu chiar și foile unguresc!. 
Ei uitaseră, în zelulă loru celă 
mare pentru binele statului, că 
după aceste venituri ar fi trebuită 
să plătescă și dare pănă acuma, 
er nu numai după veniturile măr
turisite pănă a nu fi vorba de 
răscumpărare.

Spună foile unguresc!, că în 
acestă soiu de patriotism^ a es- 
celată mai alesă gentry din țera 
„Kulturegyletului". Acum ar fi 
ajuns dumnealoră în strîmtore, căci 
or! ară trebui să plătescă darea 
cătră stată pentru venitulă' împă
trită tăinuită cu șireteniă, ori să 
fia despăgubiți numai după nu
mele venitului mărturisită de ei 
pentru dare pănă acuma. Ei, der 
voci patriotice se ridică pentru ei 
și scornitura de „elementă sus
țiitoră de stată" începe a’ș! face 
datorința.

Nu ne vomă mira decă gen
try va ieși din acestă cornă de 
capră fără de nici o scădere seu 
pierdere; căci și în dietă suntă 
mulț! mic! boer! de aceștia și car! 
nu suntă acolo au legături intime 
cu ea. Ba nu ne vom mira nici 
de aceea, decă acești gentry, a 
cărOră venituri din regalii au cres
cută peste nopte așa de grozavă, 
ne voră ține lecț’uni și de aici 
înainte despre „adevăratulă patrio- 
tismă,"

Cu noua organisațiă a arma
tei tâte ară merge cum ară merge 
der aceea, că junimea maghiară tre- 
bue se facă esamenulă de oficeră 
în limba germană, nu le întră 

„patrioțiloră" în capă. Foile un
guresc! variază în tote tonurile 
tema, că junimea maghiară nu 
scie, nu pote sci, ba nici nu pâte 
înveța nemțesce, și că de aceea 
nu se îmbulzescă în armata co
mună, pentru că nu le place co
manda ei germană și spiritulă ei 
german. A ajunsă lucrulă, precum 
scimă, pănă la petițiuni cătră mi
niștri și dietă.

Ținendă acum semă de faptulă, 
că totă dieta ungurescă a aplau
dată frenetică acelă proiectă de 
lege, ce impune copilului nema
ghiară de 6—12 ani, care n’a 
mai vecjută păn’aci carte și âmblă 
într’o șcâlă nemaghiară, neajutată 
de stată nici măcară c’ună bană 
frântă, să învețe și să scrie în 6 
ani unguresce, cu totă dreptulă 
putemă se fimă curioși a vede, că 
ore acestă dietă 4ice-va acum ti- 
neriloră academici, că învețândă 
în gimnasii optă ani nemțesce, ară 
pute, ară trebui să scie atâta din 
acestă limbă, ca se pâtă face esa- 
menulă de oficeră în condițiunile 
ușurate îndegetate de ministrulă 
Fejervary ?

Ore își va aduce aminte acea 
dietă, că cei mai mulț! tineri ne
maghiar! trebue se învețe mai în- 
tâiu unguresce — lucru cu multă 
mâi greu decâtă a înveța nem
țesce — ca să’ș! potă continua 
studiile? Iși va aduce aminte, că 
nici într’ună institută de stată nu 
se face destulă acelei disposițiuui 
a legei, că' fiecare cetățenă are 
să-ș! primescă învățătura în limba 
sa maternă? Ore redicase-va vr’o 
voce în dietă, care se cjicâ, că 
precum nu se prăpădescă fii Ne- 
maghiariloră în armata honve- 
cjescă, unde domnesce comanda și 
spiritulă ungurescă, tocmai așa nu 
voră peri nici tinerii maghiar! în 
armata comună de comanda și de 
spiritulă nemțescă?

Am mai fi curioși a sci, că 
âre ce va $ice la acesta greță a 
junimei maghiare de cârtea nem
țescă procurorulă de stată din

FOILETONULt „GAZ. TRANS. “

(3)
Migrena. 1

(De profesoralii Dr. E) H. Kisch.)
(Fine.)

In alte cașuri zace ! pricina ațacu- 
riloră de migrenă cu multă mai adencă, 
anume în schimbarea substanțelor^ de 
sânge și de sucuri. Astfeliu pote că și 
sărăcia de sânge și gălbinarea potă figura 
ca causă a migrenei. Seu se pote în
tâmpla și aceea — der asta numai cer
cetarea minuțiosă medicală pote să de
cidă — că aplicarea spre boia numită poda
gra și spre reumatismă, se manifesteză prin 
dureri periodice de capă, cari portă ca- 
racterulă migrenei. In urmă migrena se 
manifesteză uneori (deși forte arareori) 
nu ca o bolă de nervi de sine stătător 3, 
ci ca simptomulă unei adevărate îmbol
năviri a creeriloră.

Tratamentul^ migrenei, după cele 
espuse, trebue să ție cu deosebire în 
considerare funcțiunea canalului intes

tinală, și unde se dovedeșce o lenevire 
a rânzei și a canalului susă numită se 
recere a opera în modă iritatoră. In 
contra lenevirei canalului intestinală, ce 
obvine forte âd'eseorî, mi este de lipsă 
a năvăli numai decâtă cu armele cele 
greoie de prin arsenălurile medicale; nu, 
căci fiirte de multe ori, ba se pote dice 
cu dreptă cuvântă, că' în cele mai multe 
câsurî mai iute pote omulă să ajungă la 
scopă prin, regularea corăspumjătore și 
consecentă a modului de vieță și prin 
o adevărată schimbare a mâncării, de
câtă prin mijloeele medicale. Mulțimea 
pleseloră de mâncare trebue să fiă regu
lată amăsurată puteriloră de mistuire și 
mâncarea prea multă trebue evitată. Ce 
privesce feliulă și calitatea mijloceloră, 
de nutrire, trebuescă evitate, când se 
ivesde lenevirea cronică a canalului des- 
numită, cu diligință tote, acele mâncări, 
cari suntă. acomodate, spre a micșora 
golirea .regulată a canalului intestinală. 
Tote . mâncările dure, greu de mistuită 
suntă de a se considera ca oprite, așa 
mai alesă păstăiosele — mazărea, lintea, 

fasolea — cocăturî dure, feliurî tari și 
venjose de carne, cartofi (crumpene),. 
unele fructe anumite precum mespile, 
castane ș. a. In cașuri când trebue să con- 
chidlcă lenevirea canalului provine din 
o separațiune neînsemnată a sucuriloră 
din canalulă numită, suntă de a se alege 
a'stfelă de mijlâce nutritive, cari con
țină multe composițiunî fluide ; de aceea 
este consultă a mânca atâtă la amecjă 
câtă și la cină supă, asemenea se reco
mandă a mânca lapte, cafea cu lapte, 
legumi ușore de mistuită, precum spă- 
nacă, morcovi, carfiolă, pome, mai de
parte carne mfile, tînără și fragedă cu 
sosă. Respectivele persone niciodată se 
nu suprime necesitatea golirei pântecelui, 
din contră trebuescă să se dedea la o 
anumită regulare, de a admonia oana- 
lulă intestinală la împlinirea datorinței 
sale. Decă o facă acesta pacienții, se 
împărtășescă de acea bucuriă rară, că 
potă arunca la o parte sticlele cu me
dicină, dimpreună cu cutiile cele pline 
cu hapuri.

Nu este a se negligea pe lângă 

acestea și o mișcare corporală corăspun- 
dătdre, asemenea și preumblări mai 
lungi și depărtate, a călări, a face gim
nastică. Mai departe suntă de mare fo
losii și întrebuințarea apeloră minerale 
(cele dela Marienbad, Karlsbad, Kissin- 
gen, Hamburg s. a.) ca unele ce i - 
fluințeză în modă promovătoră asupra 
activității canalului intestinală, avendă 
în Lmulte cașuri aceste ape succesele cele 
mâi strălucite la migrenă.

La indivizi săraci de sânge, nenu
triți bine, la cari calitatea cea rea a 
sângelui, organisațiunea cea fragedă a 
corpului, precum și defectuositatea sis
temului nervosă trebuescă considerate 
ca cause, care provocă migrena, este 
neapărată de lipsă a influința asupra 
răului fundamentală prin mijldce, cari 
întărescă sângele și nervii. Preparatele 
feruginose, nutrimentă întăritoră, petre
cerea în aeră de munte seu pre lângă 
mare, spălarea corpului cu apă rece, bă j 
de mare ș. a. aplicate acomodată îș j 
voră desvolta în astfelă de cașuri acti
vitatea loră. Pe lângă întărirea corpului 
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Aradii, care în procesulfi'lui Albu 
avu cutezanța a 4i°e, că pentru 
aceea nu se află Români în pos
turi, fiindcă nu le place a înveța?

Ar fi forte de lipsă a se face 
o comparațiune între împrejurările 
materiale si morale, în cari învață 
junimea română, și între acelea 
în cari învață junimea maghiară, 
și apoi a se constata in proporți- 
une, care pănă unde o duce pe 
calea sciinței.

Nu credemă se aibă junimea 
română a se rușina înaintea nici 
unei junimi străine, nu numai din 
întru, ci chiar și din afară, în ceea 
ce privesce capacitatea ei pentru 
învățătură!

Barace none la granița francesa.
Unii numără de vr’o 24 barace, 

putândă să încapă în fiă-care pănă la 
50 de omeni, au fostă instalate de vr’o 
câte-va săptămâni înaintea porței dru
mului de fieră pe lângă Arcon, în apro
piere de Metz. Intre acestea, optîî mai 
mari suntă menite pentru bucătării, pre
cum și pentru birourile corpului de pază.

Baracele au fostă trimise din Ber
lină gata în tote cele. Sătulă baraceloră 
(Brackendorff,) după cum se dice, este 
aprovisionată cu apă din 8 isvore. 
Aceste barace suntă destinate pentru 
trupele regimentului 4 de infanterie din 
Bavaria și cari voră fi ocupate înaintea 
sesonului rece. >

Se dice în pressa germană, că 
acestă măsură s’a luată, pentru a pădi 
trupa de influența perniciosă a vechei 
casarme din Coislin, unde s’au declarată 
mai multe cașuri de febră tifoidă.

Să nu fiă ore numai ună pretextă 
ceea ce cfi06 pressa germană?

Sub titlulă Serbia fara de se a pu
blicată 4iaruld din Belgradă „Velika 
Serbia11 ună articula agitatoră contra 
Austro-Ungariei, în care declară, că e 
timpulă supremă, ca regatulă sârbescă 
să ia o a ltă direcțiune politică și, agerită 
prin tristele esperiențe, să japuce pe 
calea care singură ar pute duce Serbia 
la țălă, la mărirea’i de odinioră, la po- 
sițiunea ei de putere și la independență 
națională. Principatulă impusese odată 
Austriei, regatulă umblă după amiciția 
Austro-Ungariei, portă politica ei de 
trabantă și din causa acesta șl-a perdută 
prestigiulă.

Cu ocasiunea convocării recruților» 
alsațiam la regimentele germane s’au în
tâmplată mari turburărl în Alsația, mai 
alesă în cercurile Kolmar, Thann și Muhl
hausen. Recruții strigau din răsputeri: 
„Trăiască Franța !u Ună ofîceră prusi- 

trebue să se pună în praxă prin o dietă 
spirituală acomodată și capacitatea de 
resistință a sistemului nervosă și anume 
evitarea oricărei iritațiunl, încordării și 
ațîțărl peste măsură a nerviloră.

Dâcă în o familiă pretinsă nervosă 
anulă dintre părinți sufere de migrenă, 
este d® lipsă, spre a evita isbucnirea 
acestoră atacuri de nervi la copii, ca să 
se întărâscă sistemulă nervosă ală copii- 
loră din cea mai fragedă etate începând, 
a-i păcji de efeminare și de deprinderi 
rele, de altă parte a evita și îngrămă
dirile spirituali. O precauțiune deose
bită în acestă direcțiune se recere la 
copii pe timpulă când li-se schimbă din
ții și în perioda desvoltării juvenale, 
fiindcă în aceste epoci se manifesteză 
cu deosebire aplicațiunea desvoltării bo- 
leloră de nervi de totă felulă.

Spre a evita isbucnirea atacuriloră 
de migrenă seu a îmblânzi ataculă celă 
deja isbucnită se recomandă o mulțime 
mare de medicini, între cari mai alesă 
chinina, coffeina, natronulă salicilică 
amară, nitritulă amylică ș. a. Aplicarea 

ană a fostă bătută și trântită la pă- 
mântă, și decă n’ar fi alergată soldați în 
ajuțorulă lui, l’ar fi omoiîtă. Peste 200 
de recruți au deșertată fugindă la Ba
sel ; mulți dintre ei suntă arestați.

După cum scrie „Times“, Regele Ser
biei a propusă Reginei Natalia, că-i va lăsa 
și mai departe dreptulă de a purta tit
lulă de „Maiestate regescă", decă va ab
dice de a mai protesta contra divorțu
lui. Ou tote acestea însă, regina, care 
de presentă se află în BucurescI, sepre- 
gătesce se adreseze proteste la ourțile 
europene. Tocmai acesta ar voi Regele 
Milană s’o prevină, căci elă se teme, 
că o asemenea procedere din partea Na- 
taliei ar vătăma demnitatea dinastiei Obre- 
novicl și acesta nu se cade dela o fe- 
meiă, pe care n’a încetată a-o privi ca 
pe mamă a fiiului său. „Times“ nu 
crede, că Regina va intra cu Regele în 
asemeni învoell.

Amă comunicată, că corespondentul^ 
din Berlină ală cțiarului „La France^ 
a fostă expulsată din partea autorități- 
loră germane, sub cuvântă că acesta ar 
denunța pe Germani înaintea Francesi- 
loră. De sine se’nțelege, că împregiurarea 
acesta a făcută sânge rău în Parisă. 
Pressa francesă cere în schimbă pentru 
acesta, ca și autoritățile francese să pro
cedă asemenea cu toți corespondenții 
germani. In specială „National1* cere, 
ca în prima liniă să se expulseze toți 
corespondenții austriacl, dicândă că aceș
tia suntă încă mai periculoși decâtă cei 
germani.

Scrierea deputatului frances Nunta Gilly, 
despre care amă făcută ieri amintire, 
conține între altele aventura de amoră 
a deputatului Andrieux, celă care-lă acu- 
sase înaintea judecătoriei din Nimes, is
toria cumpărării unui ordină (decorațiunl) 
din partea unui fabricantă și învinuirea 
unui deputată, care șl-a folosită influința 
sa pentru ună comerciantă de lemne în 
Algeria primindă în schimbă sume de 
bani, pentru ca să’i rămână acestui ne- 
gustoră nisce păduri în Algeria; mai 
departe istoria unui fostă funcționară 
în ministeră, care și-a plătită cheltuelile 
pentru excesele sale din fondurile se
crete. Maioritatea documenteloră se pare 
a proveni dela ună agentă polițienescă 
dată afară din slujbă, care a vândută 
aceste documente. Fpstulă ministru de 
finanțe Raynal a adresată lui Gilly - o 
scrisore, în care îi cere esplicărl asupra 
afirmărei sale, că cu ocasiunea înche- 
iărei convențiuniloră cu societățile căi- 
loră ferate s’au împărțită în parlamentă 
14 milione franci. In acelașă timpă pro
vocă pe Gilly a declara, că afirmândă 
acesta nu a făcută alusiune la densulă, 
la Raynal, în casă contrară îi cere satis- 
facțiune cu armele. Raynal a și numită 
martori pe Jules Roche și Martin Feuille, 
cari s’au și dusă la Gilly. Cum vedemă, 
seria scandaleloră a începută.

acestora cade în competința mediciloră 
și nicidecum în a profaniloră, cari forte 
ușoră potă sâ se pericliteze decumva ei 
singuri voră opera cu acelea. Acesta o 
accentueză cu deosebire pentru aceea, 
fiindcă în timpulă din urmă a ajunsă la 
modă procurarea medicineloră în qontra 
migrenei publicate prin 4iare ?i a_le în
trebuința în cașurile de trebuință după 
cum îlă taie pe totă insulă capulă. 0 
astfelă de medicină este d. e. nitritulă 
amylică, din care se versă 1 pănă în 3 
picături pe o cârpă seu pe vată și apoi 
se ține la nașă. Intr’a.d^yără, că după 
ce s’a făcută aoesta, urmeză uneori o 
încetare a dureriloră; der aplicarea aces
tui mijlocă nu este nicidecum fără pri
mejdii ; respirarea unei seu a 2 picături 
din aceea medicină produce numai de
câtă o înroș.ire a feței și a tuturoră păr- 
țiloră superiore ale corpului, ce stau în 
legătură cu nădușell, cu o simțire de 
greutate îmbătătore în capă, cu poten
țarea activității inimei și a prevenției 
pulsului, cari au uneori dreptă urmări 
perderea consciinței, amețire, precum și

In camera comuneloră a declaratu 
Stanhope, că trupele egiptene au fostă 
retrase dela graniță, pentru ca sâ’ntă- 
rescă garnisone dela Suakim; de aceea 
ară pute merge pentru ună timpă orș- 
care 500 de soldați englezi la Assuan, 
pentru ca în casă de nevoiă să spri- 
ginescă trupele de acolo la apărarea 
graniței.

Comisiunea pentru revisuirea consti
tuției in Serbia a desbătută sub preșe 
dința Regelui asupra dreptului de votă 
universală și a scrutinului pe liste. Să 
dice că amândouă aceste propuneri au 
fostă primite. Ce privesce alegerile 
pentru Scupcina, care se facă acuma, 
din tote cercurile electorale din țeră 
vină plângeri despre ingerințe la alege
rile de delegați. Din Șabață și Ljes- 
koVață se anunță că s’au întâmplată 
bătăi sângerose, așa că a trebuită să in
tervină gendarmeria. In Dragacevață 
teroriseză radicalii pe alegători, amenin- 
țându’i cu omoră și cu incendiu, ca să’ș 
potă scote candidații ,loră.

SCIRILE PILEI.
Subvențiunea ce-a votat’o Univer

sitatea săsescă pentru școla greco-catolică 
din Sibiiu pe anulă 1889 e de 300 fl. 
Telegrama ce ni-se trimisese de biuroul 
de corespondență din Peșta a fostă gre
șită când ne-a comunicată, că s’a votat 
subvențiune pentru șeoiele greco-catolice.

** *
Pentru motivarea noului proiectă 

de lege militară cu privire la depune
rea esamenului d0 oficeră, ministrulă 
Fejervary se provocă la împrejurarea, 
că pănă acum din 100 de voluntari 
numai 27 au depusă esamenulă de ofi
ceră. De aci conchide ministrulă, că 
e de lipsă a înteți tinerimea inteligentă 
maghiară la o mai mare diligință, negre
șită și pentru învățarea limbei germane.

** *
Serata cu dansă, ce au arangiat’o 

lucrătorii tipografi de aici în Sâmbăta 
trecută în sala Otelului „Nr. 1“, a avută 
ună succesă peste așteptare bună, fiindă 
forte bine cercetată de ună publică nu- 
mărosă din tote naționalitățile. Sala a 
fostă frumosă decorată; de o parte și de 
alta a salei se ceteau inscripțiunile cu litere 
mari din verdeță: „Vivat Typografia!“ 
și „Gott gruss die Kunst!“ (Dumnezeu 
să țină arta !). Aranjamentulă petre- 
cerei peste totă n’a lăsată nimică de 
dorită. Merită a fi amintită, că ordinile 
de dans au fostă forte elegantă adjustate. 
S’a dansată forte animată pănă spre 
4iuă.

* 1 * * r
Lucrările pentru regularea Porțiloră 

de fieră se voră începe încă în primă- 
vera viitore, spune „Ellenzek*. In sco- 
pulă acesta suntă destinate pentru anulă 

o încetare subită a inimei.
Nu arareori succede a se obține 

prin mijloce simple o alinare a dureri
loră. Așa produce uneori aplicarea ca- 
taplasmeloră reci o ușurare a dureriloră; 
în alte cașuri acestă ușurare se pote ob
ține numai prin întrebuințarea căldurei. 
Adeseori simtă cei atacați de migrenă 
o binefacere, când li se legă o cârpă 
împrejurulă capului. Chiar și sorbirea 
unei cescl de cafea negră seu de ceaiu 
ferbinte, precum și asudarea produsă de 
acestea este în. stare a aduce câteodată 
ușurare.

Esistă nu’i vorbă și nisce atacuri 
de migrenă la unele dame cu învâ^url 
rele, care pe câtă de iute, pe atâtă de 
Bigură se potă cura — prin. ună vest- 
mântă nou seu prin o invitare la bală; 
der acestă felă de atacuri i-nervose nu 
cadă în cadrulă reflexiunei mele, ce are 
de a face cu morburîj efr- flttn cu imper
tinențe. Valeriu Florianii. 

întâiu 200,000 fl., pentru anulă ală 2-lea 
o jumătate de milionă fl. ca cheltuell.

** *
La depunerea esameneloră de stată 

ale silvicultoriloră s’au presentată 70 
elevi ai academiei din Șemniță. Dintre 
aceștia au obținută diplome de cualifi- 
cațiune 43, între cari cu eminență au 
esită numai 3.> ** *

Artista francesă Sarah Bernhard a 
pățit’o și în Vienă și în Peșta. I-s’a 
luată dare pentru veniturile ei în cele 
două orașe, și chiar pentru cățelușii ce-i 
are. In Peșta a plătită 530 fl. dare în 
schimbulă celoră trei representațiunl ce 
le-a dată acolo.

* *♦
Orașulă Brețcu, transformându-se din 

orașă cu magistrată regulată în mare 
comună, s’a incorporată, cu privire la ad- 
ministrațiuuea politică, la cerculu Chezdi- 
Oșorheiu.

*« *
In Sebcșă s’a ivită bubatulu (văr- 

satulă mare).
♦ f.$ *

Comitetulă parochială din Orifitiă a 
alesă ca învățătoră dirigentă ală scăle- 
loră capitale române de acolo pe învă- 
țătorulă dela acele șcble George Joandrea.

** *
Incrucișătorulă „Elisaveta“ coman

dată pentru flotila română a sosită Sâm
bătă sera în portulă Sulina. Elă costă 
aprope două milione de franci. Lăsarea 
lui în apă se va face când voră sosi și 
celelalte torpilore ce trebue să sosescă 
în curândă.

* *
*La 13 Noemvre n. au fostă trimise 

din Belgradă la Iași 200 de lăcll cu lu
cruri de-ăle Reginei Natalia, căreia i-s’a 
trimisă și ună milionă de franci ce-i 
depusese ea la Banca națională sâr
bescă.

* *
Mureșulă a înghețată în unele locuri 

încă Sâmbăta trecută l’au trecută ome
nii pe ghiață.

1‘, ** *
In Neusohl, comit. Zolyom, s’a îm

pușcată la 19 Noemvre n. căpitanulă 
Eduard Rucker dela regim. 15 de inf. 
Causa sinuciderei nu se scie.

I ** *
Gendarmeria din Făgărașă a confis

cată în Lisa nisce porci aduși, cum se 
4ice, ca contrabandă din România.

Literatură.
II. Săteanuliî Românii.

1 (Urmare).

XIV. Multe și mărunte: 1) înălțarea.
2) Armindenulă. 3) Armingenii. 4) Ver
sulă Tnălțărei. 5) Călușerii. 6) Rusalile. 
7) Versulă Rusaliloră. 8) La Șân-ziene. 
9) Sân-Petru. 10) Seceratulă. 11) Cununa. 
12) Cânteculă cununei., 13) Uie proroculă. 
14) Sfântulă Ilie și iadulă. 15) Iiie pro
roculă. 16) Trăsnetulă și fulgerulă. 17) 
Când tună mai întâiu. 18) Curcubeulă. 
19) Bozulă. 20) Probejele. 21) Versă la 
Schimbarea la față. 22) Sânta Maria. 23) 
Versă la 15 Augustă. 24) Versă la Ador
mirea Maicei Domnului. 25) Cântare jal
nică. 26) Rugăciunea maicei Preceste. 
27) Rugăciunea îngerului. 28) Rugă
ciunea sfintei Vineri. 29) Povestea 
Maicei Domnului. 30) piua Crucii. 31) 
Versulă sfintei Cruci. 32) Vinerea mare. 
33. Si-Medrulu. 34. Apostolulu Filipă. 35) 
Apostolulă Andreiu. 36) Sân-Nicora. 37>) 
Sântulă .Spiridonă.- 38) Sântulă Ignată. 
39) Marțolea. 40) Alte 4fi0- 41) Părțile 
4ilei. 42) La mie4.ulă nopței. 43) Părțile 
lunei. 44) Unele animale (24 de animale, 
legendele loră) 45) Omulă. Omulă cu 
sortea lui, ou tote 4in0l® bune și rele, 
cu duhurile și stochiile de cari este 
ocolită, dela nascere pănă la mormentă, 
va forma ună tractată deosebită la care 
muncescă de presentă. I. P. R.

Acesta e manuscriptuiă de sub II 
„Sătenulu românii11, care manuscriptă la 
mine se. estinde pe 948 pagine, er celă 
de sub I se estinde pe aprope 500 de 
pagine, fiindă scrisă fie-care poesiă pe 
foiță separată. Ambele manuscrise suntă 
gata de pusă sub țipară, der subscrisulă, 
scriitorulu loră — dascală românescă 
rurală fiindă — de sine se înțelege că 
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nu pote ave bani să le tipărescă, deci 
caută unii editorii, care să le tipărescă, 
fie pe ambele, fie numai unulii din ele.

Cine ar voi a reflecta la acestă în
treprindere, este rugată a se adresa pănă 
la ’/j 1889 s. n. la

Stimătorulu
Ionii Popii Reteganulu, 

învățătorii ruralii în Rodna veche, 
O.-Rodna. Transilvania.

*

Revista poporului, litere, sciință și 
arte, ese odată pe lună la BucurescI 
(Strada Olteni Nr. 1). Proprietari fun
datori Al. Spiru și S. Diamandrescu. — 
Anulă I, Nr. 5 de pe Octomvre conține: 
Impăratulă rogojinară (basmă), de Ioni 
C. Măldărescu; Rime (după. F. Ruckert), 
de S. Polizu; Doră de mamă, de Elena 
PopovicI; Pot-puri literară, de Achilă; 
Sănătoși ori nebună (conferință), de Dr. 
Alceu Ureche; Spice culese, de Aramis; 
Ceva despre inteligența animaleloră, de 
d’Artaniană ; Bibliografia, de Gr. Missailă; 
Corespondență și mulțumire, de Co- 
mitetă.

Revista literară, apare odată pe săp
tămână în BucurescI (St. Bis. Eni, 12) 
și costă pe 3 luni 5 lei. Directori Th. 
M. Stoenescu. — Cuprinsulă Nr. 20 dela 
6 Noemvre : Pablo Dominich (istoriă mi
litară) de Carmen Sylva, trad, de Th. 
M. Stoenescu; Vorbe; Muncitorulă (poe- 
siă), de Rădulescu-Niger; Una-alta, de 
Zetta; Despre indemnitățile de misiă în 
armată, de sub-loc. C. P. Samurianu, 
Curentulă greci la Ruși, de Gr. P. Sa
murianu ; Ciocoii vechi și noi, (romană 
org.) de N. M. Filimonă ;. Bibliografia!; 
Recreații.1

Congresulil de tuberculose.
Raportulu d-lui Dr. Z. Petrescu asupra lu- 

crarilori ânteiului congresă pentru studiulă tu
berculosei, ținută la Parisă dela 25—31 Iulie 1888.

Congresulă s’a deschisă în (jiua.de 
25 Iulie prin două discursuri fărte aplau
date. Unulă a fostă pronunțată de cătră 
președintele Chauveau, celălaltă de cătră 
vice-președintele Verneuil.

La deschiderea ședinței s’au votată 
prin aclamațiune președinții de onore ai 
congresului între cari am fostă prenu
mărată și eu.

Ședințele acestui congresă au fostă 
ținute în amfiteatrulă celă mare ală fa
cultății de medicină, dela orele 9—12 
a. m. și dela orele 5—6 p. m.

Programa dilnică a lucrăriloră con
gresului a fostă imprimată și împărțită 
pe fiăcare di membriloră presențl.

In ondrea comitetului de organi- 
sațiune, trebue șă mărturisescă, că din 
tote congresele câte am vădută ținen- 
du-se pănă astăzi, în Turină, Geneva și 
Viena, acesta a fostă uniculă la care de
liberările au fostă forte regulate și con- 
du-se în cea mai bună ordine.

Oestiunile ce-șl propusese a studia 
în acestă I-a a sa sesiune au fostă cla
sate în patru categorii:

1) Pericolele la cari expune pe omă 
întrebuințarea cărnei și a laptelui ani
maleloră tub erculdse. — Mijlocelede a-le 
preveni;

2) Rassele umane, speciele anima- 
nale și mediile organice considerate din 
punctulă de vedere ală aptitudinei loră 
pentru contractarea tuberculosei;

3) Căile de introducere și de pro
pagare a virusului tuberculosă în orga- 
nismă. Măsurile profilactice;

4) Diagnosticulă precoce ală tuber
culosei la omă și la animale.

Totuși, analisându-se comunicările 
făcute și desbaterile urmate în tote șe
dințele, lucrările acestui congresă potă 
fi resumate astfelă:

I. Modulă de transmitere a tuber
culosei dela animală la animală;

H. Modulă de transmitere a tuber
culosei dela animală la omă;

IU. Modulă de transmitere, a tuber
culosei dela omă la omă;

IV. Modulă de transmitere a tuber
culosei dela omă la animală-.;

V. Transmiterea tuberculosei prin 
apa de băută;

VI’. Semnele unui dîagonistică pre
coce ală tuberculosei la omă și la ani
male ;

VH. Mijlocele profilactice și curative 
ale diferiteloră forme de tuberculosă.

In ceea ce concernă cestiunea in
fluenței ; râsseloră umane asupra evolu- 
țiunei și propagațiunei a tuberculosei, 
cu tote faptele comunicate congresului 
de cătră mai mulțl observatori forte di
baci, acestă cestiune, altmintrelea de 
mare valore pentru igiena și salubritatea 
publică, a rămasă încă neresolvată.

Aptitudinea seu imunitatea unoră 
rasse pentru tuberculosă nu este încă bine 
precisată.

După Landouzy, tipulă venețiană, 
după mine tipulă egiptiană, au o apti
tudine mai mare pentru tuberculosă. 
După Landouzy chiar variola ar crea o 
predisposițiune la contractarea tuber
culosei.

Asemenea nu este bine stabilită încă 
care speciă animală are o deosebită ap
titudine pentru contractarea tuberculosei 
seu o imunitate contra acestei afecțiuni. 
I. Modula de transmitere a tuberculosei 

dela animalii la animalii.
Mai mulțl membri ai congresului și 

în specială Arloing, Noeard,' Solles, de 
Toma, Jeannel, Bang,. Thierry, van Her- 
stein și Valude au adusă fapte prin Cari 
se constată, că tuberculosa este inocu- 
labilă dela animală la animală și că, în 
adevără, este o afecțiune omeogenă, 
după definiția lui Pasteur.

Toți au constatată, că animalulă celă 
mai aptă pentru contractarea tubercu
losei prin inoculare este purcelulă de 
India. Acestă animală se pote considera 
ca ună reactivă din cele mai sensibile 
pentru diagnosticulă tăberculosei. De 
aceea și Verneuil a propusă ca, înviitoră, 
medicii cari n’au laboratorii de micro
biologic, în care să potă să constate 
baccilulă specifică la microscopă și prin 
diferitele metode de colorațiune, să se 
serve de ună purcelă de India, dela care, 
celă multă 10—14 dile dela inoculare cu 
ună produsă suspectă, s’ar putea avea 
ună resultată positivă seu negativă.

După purcelulă de India, animalulă 
celă mai tuberculisabilă prin inoculațiă 
este epurele de casă. Mai mulțl experi
mentatori au susținută, că epuriise tuber
culoză forte încetă și că uneori chiar 
rămână refractari.

La purceii de India tuberculosa ex
perimentală produce imediată o ingurgi
tare a ganglioneloră limfatice circum- 
vecine și a splinei; mai târdiu se mani
festă tuberculosa pulmonară. Arloing 
presupune chiar, că splina la aceste ani
male comunică prin două diferite sis
teme limfatice: pe de-o parte cu partea 
posteridră a corpului, er pe de alta prin 
intermediulă citemei lui Pecquet cu ab- 
domenulă și cu părțile posteriăre ale 
corpului.

Cu tote acestea, chiar la purceii de 
India, tuberculosa experimentală nu se 
pote obține în 10—14 dile decâtă în 
urma inoculațiuniloră făcute în regiunea 
abdominală: în peritoneu seu în epi- 
ploonă.

Inoculațiunile făcute prin camera an- 
teridră a ochiului dau locă la o tuber- 
culisațiune forte lentă, abia după două 
luni. Cele făcute prin saculă lacrimală 
nu producă nici o tuberculisațiă. Aceste 
resultate au fostă obținute de cătră Va
lude din Parisă.

Asemenea prin inoculațiunile sub- 
cutanee nu se obține decâtă o tubercu
lisațiă forte lentă și de multe ori chiar 
o tuberculosă locală, care rămâne multă 
staționară înainte de a generalisa. Acestă 
lentore a întroducerei baccilului tuber
culosă prin dermulă acoperită seu nu de 
epidermă, ne explică inoculitatea înțe- 
păturiloră anatomice dela cadavre tu- 
berculose și chiar curabilitatea tubercu
lului anatomică provenită de nisce ase
menea înțepături. Prin cauterisațiunl 
energice seu prin excisiunl, practicate 
la timpă asupra tubercului anatomică, 
seîmpedecă de multe generalisarea acestei 
infecțiunl. (Va urma.)

Intemplări diferite.
După nuntă. In Pianulă de susă a 

fostă nuntă în casa Anei lui Dumitru 
Crăciunescu. Tote au mersă bine pănă 
cătră diuă, când Grigorie Bara, Grigorie 
Morărescu, Pavelă Radu și Simionă Blagă 
au pornită cătră casă. Abia au făcută 
câțiva pași, când etă că alțl trei ospețl, 
anume Ionă Morărescu, Ionă Sinea și 
Pavelă Bogdană s’au luată după ei și 
bătură cumplită pe Grigorie Bara. Bă
tăușii suntă dațl judecății.

Focii. In Armeni, comit. Albei de 
josă, a arsă o căpiță de otavă a lui Isac 
Herzlinger. Paguba e de 10 fl.—In Per- 
șanl a arsă șura lui Ionă Stoica Burdulea. 
Paguba e de 100 fl. — In Sebeșă a arsă 
o parte din coperișulă fabricei de feră.

Arși de vii. In odaia proprietarului 
Vasilie Lengelă din Jucurl s’au aprinsă 
nisce pozdărî de cânepă, ce îi pusese la 
sobă ca să se usce. Flăcările luară mo
mentană dimensiuni, căc|endu-le j ertfă și 
4 copii ai nefericitului proprietară. Doi 
copii mai mari au murită deja, er -ceia- 
lalțl 2 suntă în agonia morții.

Omu de 132 de ani. Din Canija-mare 
se scrie, că acolo se află ună locuitoră, 
cu numele Franciscă Nagy, care numără 
deja 132 de ani și pe lângă asta e sănă- 
tosă și în putere. Elă spune, că fiind ă 
husară a luată parte la înmormântarea 
reginei Maria Teresia.

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

Berlinfi, 23 Noemvre. Discur- 
sulu tronului, prin care împera- 
tulu Vilhelm a deschisă parla- 
mentulu germanii, c|ice: Raportu
rile nâstre cătră tote guvernele 
streine suntu pacînice. Nisuințele 
mele au fostă nentreruptă îndrep
tate într’acolo, ca să întărescă 
pacea. Alianța nostră cu Austro- 
Ungaria și cu Italia n’are nici 
unu altă scopă decâtă pacea. A 
deslănțui asupra Germaniei fără 
necesitate suferințele unui resboiu, 
chiar și ale unui resboiu victoriosu, 
acestă lucru nu l’aș afla compa
tibilă cu credința mea creștinescă 
și cu datoriile mele ca împerată. 
încrederea, cu care amu fostă în
tâmpinată eu și politica mea la 
tăte curțile ce le-am visitată, me 
îndreptățesce a spera, că mie și 
amiciloră mei aliați ne va succede 
a susține pacea Europei.

Sibiiu, 23 Noemvre. Cornițele 
supremă Andrei Bethlen a închisă 
eri adunarea generală a Univer
sității săsesc!, constatândă că do
rința esprimată acum trei ani, ca 
între presidiu și adunarea gene
rală să se creeze ună raportă ba- 
sată pe încrederea reciprocă, s’a 
împlinită. Arzt răspunse, că deși 
încă nu tăte dărințele Universi
tății săsescl s’au împlinită, res- 
pectulă personală pentru preșe
dintele nu va suferi a4i nici o scă
dere ; strigă unu „hoch“ (se tră
iască) pentru cornițele Bethlen, 
uhindu-se cu însuflețire adunarea 
în acestă strigătu.

BucurescI, 23 Noemvre. Pre
ședinte ală camerei deputațiloră 
s’a alesă Lascară Catargiu, sefulă 
partidului conservatoră.

Telegramă part, a „Gaz. Trans.<f
BucurescI, 23 Noemvre. In 

camera deputatiloră s’au alesă: 
președinte Lascară Catargiu; vice
președinți: Ilariu Isvoranu, Gene- 
ralulă Mânu, Pogoră și Cozadinu, 
toți membrii ai partidului conser- 
vatoru.

DIVERSE.
Minte și ^învățătură. Ună bărbată 

în doga de morte chema pe notarulă 

să-i scrie ceea ce lasă cu limbă de morte: 
In linia primă femeei mele, îngână bol- 
navulă, lașii rente de 1000 dolari. — 
Și ce să se întâmple decă în etatea ei 
tinără se va mărita? — Atunci săprimeșcă 
2000. Cum? întrebă notarulă mirată, 
atunci duplu....?! — Da, în totă casulă 
voescă să remunerezi curagiulă acelui 
bărbați, care se va însoți cu nevasta mea.

Producțiunea și consumațiunea pufu
lui de gâscă în America. Consumațiunea 
anuală a fulgilori și a pufului pentru 
perine și saltele se urcă în Statele-Unite 
ale Americei la 1,360,000 klgr. cari ar 
forma uni convoiu de 275 vagone în
cărcate. Pentru a ajunge la acești re- 
sultati trebue să se smulgă pufulă dela 
3,000,000 de gâsce sănătose. Din aces
tea se faci pernele și saltelele cele moi 
pe cari Americanii le consideră ca 
obiecte de luxi. Acele gâsce se cresci 
cu deosebire în părțile meridionale ale 
celori cinci state, Illinois, Misuri, Ar
kansas, Tenesia și Kentuky, unde clima 
este destuii de rece pentru ca penele și 
fulgii să fiă frumoși și moi și unde nu 
este destuii de irigi pentru ca întreți
nerea lori să devie costisitore. Mai la 
sudi fulgii sunti prea aspri și abia cresc; 
mai la nordi asprimea ernilori este o 
pedecă pentru creșterea gâscelori; fiind 
că decă ele nu au pășiune și nu-șl poți 
găsi singure hrana, lucru care se întâm
plă când pământuli este acoperiti de 
zăpadă și apele sunti înghețate, atunol 
trebue să li-se dea grăunțe, și ele mă
nâncă aprope câți o oiă.

„Pentru coronă.“ Sub acești titlu, 
Franșois Coppee scrie o dramă nouă în 
versuri, în oincl acte, aii cărui subiecți 
l’a comunicați astfelă unui reporteri al 
diarului „Gil-Blas“: „Acțiunea se petrece 
în secoluli XV, în Balcani, lângă Cons- 
tantinopole, în aceea epocă turburată, 
când poporele de pe malurile Dunării 
se luptară multă vreme pentru a scăpă 
creștinismuli și a ridica ună cțidtî de 
apărare în contra invasiunii Turci loră. 
Erau numerose poporele de pe maluli 
Dunării, der înzadară le-am scotocită 
istoria loră, nici unulă din ele nu întru
nea condițiunile necesare ca să’ml potă 
introduce schela dramii mele. Am tre
buită să-mi facă eu ună regată din tote 
țările, căruia i-am dată numele de re- 
gatulă slavă, și personagiele acestui re
gată imaginari lucreză în drama mea. 
Dâr decă regatulă e imaginară, moravu
rile locuitoriloră suntă reale ; le-am luat 
pe ale poporeloră dela Dunăre și trebue 
să spunemă, că erau forte potrivite pen
tru a ispiti pe ună scriitori dramatică, 
forte potrivite pentru a încadra situați- 
unile energice cari formeză fondulă 
piesii mele“.

Cursulu pieței Brașevâ
din 23 Noemvre st. n. 1888

Bancnote românescl Cump. 9.38 Vând. 9.40
Arginti românesci . „ 9.30 11 9.35
Napoleon-d’orI . . . „ 9.63 H 9.66
Lire turcescl . . . „ 10.92 M 10.95
Tmperiall.................. „ 9.92 ti 9.95
GalbinI , . . . . „ 5.70 5-72
Scris, fonc. „Albina116"/# „ 10L— M —.—

n n n 5°/o „ 98— n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— t» L23.—
Discontuli .... 61/i—8’/o Pe ani.

Cursulă Ia bursa de Viena
din 22 Noemvre st. n. 1888.

Renta de auri 4% ..... . . . 1Q1.—
Kenta de hârtiă 5°/8................................. 92.05
Imprumutuli căilori ferate ungare . 144.25 
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

oști ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căilori ferate de 

oști ungare (2-a emisiune) . . —.—
Amortisarea datoriei căilori ferate de

OBttt ungare (3-a emisiune) . . 116.50 
Bonuri rurale ungare...........................104.50
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.50 
Bonuri rurale Banati-Timiși . . . 104.50 
Bonuri cu cl. de sortare...................... 104.50
Bonuri rurale transilvane...................... 104.10
Bonuri croato-slavone ...... 104.50 
Renta de arginti austriacă .... 82.50
Renta de auri austriacă . . . -. , 110.—
Losuri din 1860 . ....................... .... 140.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 877.— 
Acțiunile bâncei de crediti ungar. . 301.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 306.40 
Galbeni împărătesei .................. 5.77
Napoleon-d’orI ................................ 9.64
Mărci 100 împ. germane ..... 59.77l/j
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.85

Editori și Redactori responsabilă;
Dr. Aurel Mureșianu.
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PUBLICAȚIUNE.
Asupra arendărei dreptului ce se com

pete comunei orășenesc! Brașovă în în- 
cassarea baniloră de stătuta și compe- 
tințeloră de tergă, se va ținea spre acest 
scopă Joi în 6 Decemvrie a. c. o pertrac
tare scripturistică de oferte. Acestti drept 
se arendeză pentru perioda din 1 Ianuarie 
•pană la 31 Decemvrie 1889.

Spre acestft scopa se provocă toți 
amatorii, ca pănă în 6 Decemvrie a. c. 
înainte de prândă 13 ore, sS-șI aștemă la 
oficiolatulă economica orășenesca ofer
tele scripturistice și sigilate, cărora are 
să se alăture 10% din arenda anuală 
oferată.

Deschiderea comisionară a ofertelora 
se va ține la 3 ore după prândii a acele
iași c}i.

Ofertula trebue să conțină dechia- 
rațiunea, cum că oferentului ’i sunta cu
noscute condițiunile de oferte și arendă 
și că se supune lora pe deplina. Tota 
în ofertă are sS se amintescă în cifre și 
litere suma de arendă ce se oferă pe an.

Condițiunile de oferte și arenda se 
pota pănă în diua pertractării de oferte 
examina la oficiolatula orășenesca eco
nomica în decursula dreloră de oficiu.

Brașovă, 20 Noemvrie 1888.

FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15 186122

la „Goldenen Reichsapfe 1“.
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite .[Pilule universale", merită cu 

tota dreptulă numirea din urmă, de dre-ce în faptă nu esistă aprope nici o bdlă, la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulă loră miraculosă. în cașurile cele mai cerbi- 
câse, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadaru, s’a dobândită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtă timpă deplină însănâtoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., 1 sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulă 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 puțină de ună sulă nu se pote trimite.

o*' Numai acele pilule suntă de considerații ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provețtută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculu fiă-cărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii, •'țm

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

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.
Schlierbach, 17 Februariu 1888.

Onor. Domnulo! Kospectuosu subsemnatulu 
V8 rigă a mai trimite din nou patru 6ulurl din 
Pilulele D-e. tn adeilru forte folositdre fi escelentă pu
rificatori de sânge. Cu înaltă stimă

lg. Neureiter, medică.

Srasche lângă Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le I D-<jeu a voită ca so ’mi intre în 

mână Pilulele D-v., și V6 doscriu acuma succe- 
buIu dobândită: In patulu de lău<|iă (chendeliă) 
me răcisemu astfeiin. încfttă nu mai putemu 
lucra, și așă fi de sigură deja măi^ă, dâcă nu 
me-ar fi scăpată pilulele d-v6stră admirabile. 
D-<|eu să Vă binocuvintece do mii de ori pentru 
acăsta. Am încrederea, că Pilulele D-v me vor 
însănătoșa de totu, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Kniflc.

Wieucr-Ncustadt. 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! VS esprimă cea mai căldu- 

rdsă mulțumire în numele mătușei mele, care 
a suferitu cinci ani do catarrh chronic la sto- 
macă. Viăța îi era unu chină și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primită o cutidră 
cu oscelentele Pilule ale D-v., pnrificatâro de 
sânge, și după întrebuințarea ioră mai îndelun
gată s’a însănătoșată. Cu înaltă stimă

losofa Welnzottl.

Utticrimersdorf, lângă Kirchdorf, Austria de susă.
10 Ianuariu 1886.

Onor. Domnule! Binevoiți a’mi trimite cu 
poșta ună sulă cu Pilulele D-tale escelentă pu-

Balsamâ contra degerăturei de I. Pser- 
liofer, de mulțl ani recunoscută ca celîî 
mai sigurii [remediu contra suferințe- 
lorîî de degerătură de totă felulă, pre
cum și spre vindecarea raneloră înve
chite etc. 1 borcănelu 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

Suculă-Spitzwegericli, medicamenta con
tra catarului, răgușelei și a tusei etc. 
1 sticluță. 50 cr. '

Alifiă americană contra rheumatismului, 
celă mai bund medicaments la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bdlă de tremuri), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prafti contra asudării picidreloră, 1 cu
tii 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamă contra gușiloră, remediu de 
încredere spre lecuirea umflăturiloru 
la gâtă. 1 flacouă 40 cr., cu trimiterea 
francată 65 cr.

Essență de viață, (Picături de Praga) con
tra stomacului stricată, a mistuirei rele 
și greutățilorîî de totă felulă, uni re
mediu de casă escelentd. 1 flaconi 22 cr.

Balsamă englezescă, 1 sticluță 12 cr., lî 
sticluțe 1 fl. 20 cr.

rificătdre de sânge. Trebue so V6 esprimă cea 
mai îndeplină xecunoscință în privința valdrei 
ncestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferintțiloră/unde mi se va du 
ocasiune. Ve împutemiceză, ca despre aeâsta 
a mea mulțămită so dispuneți după placă în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

Golisckdorf,; lângă Kohlbach, Silesia-Austr.
’ 8 Ootomvrie 1886.

Onor. Domnule! Ve rogă amicabilă a’mi 
trimite unu Bulă cu 6 cutidre Pilule universale 
purificătdre de sânge. Numai minunateloră Pi- 
îuri ale D-v. um se mulțămescă, că am scăpată 
de o suferință la stomacu, caro m’a chinuită 5 
ani. Aceste Piluri nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve osprimu prin acesta mulțămită 
mea cea mai căldurosă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwlkl.

Rohrbach, 28 Februariu 1883
Onor. Domnule ! In luna lui Noemvro a. tr. 

am comandată la D-ta unu sulă cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată celă mai bun 
succesu; sufereamă ambii de durere de capii 
violentă și do scaună neregulată, astufeliu că 
eram deja aprdpe do desperare, cu tdto că sun- 
temă numai de 46 anî. Și ce să vedi! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat de sufe
rință. Cu stimă.

Anton List.

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

Pomadă de Tanochinin de I. Pserhofer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea pârului. Un bor- 
cană 2 fl.

Plastru universală de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la toti 
feluli de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargi periodică la pi- 
ciore, la degetă, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
fle acestă soiu, s’a probată de multe 
ori. 1 borcană 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de curățenii de A. W. 
Bulrich. Ună remediu de casă esce
lentă contra tuturori urmăriloru diges7 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtă, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetă 1 fl.

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

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

Trimiterile priu postă se efectueză iute, decă se trimite pre- 
țulă înainte, seu cu rambursă.

Trimițendu-se prețulă nainte, (mai bine prin mandată poștală) este 
porto poștală cu multă mai eftină^ decâtu la trimiteri cu rambursa.

Concurși!.
Pentru ocuparea postului de alu 2-lea învățătorii la scbla con

fesională gr. cat. din Ilva-mică, prin acesta se escrie concursă pănă 
în 1 Decemvrie st. n. a. c. pre lângă salariu anualu de 180 fl. v. a.

Doritorii de a ocupa acestu postu au de a-și înainta suplicele 
loru instruite cu documentele prescrise de legea scolastică pănă la 
terminulu prefiptu, la presidiulu senatului scolasticii gr. cat. localu.

Dela senatulu scolastică confes. gr. cat.
Ilva-mică, în 30 Octomvre 1888.
' Președintele: Notariala:

HSTicolsiu. G-eorg'ița Damianu ZSTeclaîti
parochă. 189,2—2 învâțătoră.

Ânunțu.
In o cancelariă advocâțială se caută unu scriitorii cu scrisore 

frumosă și legibilă, care scie a scrie și dictando în limba română 
și maghiară. Salariu 20 fl. v. a. pe lună și cuartirfl liberu. A 
se adresa la Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei11 .■ 190,3—2

Care este cea mai "bună hărții pentru țigări?
Knisvnvus

A/
Acestă întrebare 

forte f 
pentru fiă-care fu- 

[înătortî de țigări s’a 
‘ stabilită dAj â în mo
dulă celă mai ne- 
dubios"

Nu este reclamă 
gold, ci ună faptă 
constatată prin au- 

NKjtontățl șcientiîice 
.'-N il de primulă rangă 
«ii , îl P6 basa analisei com- 
' Fas parative a diferite- 

loră hărții de țigări 
mai bune, ce se află 
încomertă.căhărtia 
de țigări

importantă / wK«nai<unmtiu9*nrc 710170 \
------ simy-------
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W „D0R0BANȚULU“

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Parisft, 
Boulevard Exelmans.

este cu deosebire cea mai ușoră și cea mai escelentă.
După ce s’a stabilită acesta între altele prin Dr. Pohl, profesorii la facultatea tech- 

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesorii'și conducătorii 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, profesoră de Hygieniă la Universitatea nemțescă din 
Praga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări „Les dernieres Car
touches'* și „Dorobanțulă** 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 semenă cu desemnnlă aci imprimată și care 
pdrtă firma Braunstein Freres.

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

■ ERAOTSTEB fBtBBS,
WIEflf, I. ISez.. Schottenriii^ Mr. S5,

și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vendare asemenea mărfuri.
- . -1.

Sz. 250—1888. vegr.

Arveresî hirdetmeny.
Alolirt birosâgi vegrehajtâ az 

1881-ik evi LX. t. cz. 102. §-a er
telmeben ezennel kbzhirre teszi, 
hogy a brassoi kir. torvenyszek- 
nek 3552—1888 sz. a. kelt vegre- 
hajtâst rendelb es a brassdi kir. 
jârâsbirâsâgnak 5609—1888 kikul- 
detest tartalmazo vegzese folytân 
Schmidt Gusztâv javâra Lohse Her
mann ellen 204 frt. 94 kn toke, 
ennek 1888 ev Iunius ho 6 napjdtol 
szâmitando 6°/0 kamatai es eddig 
osszesen 27 frt. 20 kr. perkoltseg 
koveteJes erejeig elrendelt kielegi- 
t^si vegreliajtâs alkalmâvalbirdilag 
lefoglalt es 379 frt. 40 krra becsult 
ingosăgok u. m. festekek, tobb- 
nemu ecsetek es hâzi butorok nyil- 
vânos ârveresutjân el fognakadatni.

Mely ârveresnek a 7009—1888 
sz. kikoldetest rendelb vegzes foly-

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

193,50-49

tin a helyszinen, vagyis Brassd 
belvâros, nagyutcza 512 hâz sz. 
alatt leendo eszkozlesere 1888-ik evi 
November ho 24-ilc napjânak delutân 
3 orâja hatâridbiil kitiizetik es ah- 
hoz a venni szăndekozok ezennel 
oly megjegyzessel hivatnak meg , 
hogy az erintet ingdsăgok ezen 
ârveresen, az 1881 evi LX. t. cz. 
107. §-a ertelmeben a legtobbet 
igerOnek beesăron aloi is elfognak 
adatni, a netălân elsobbsegi igeny- 
16k pedig felhivatnak, miszerint 
jogaikat az emlitett t. cz. 111. es 
112. §-a alapjân ârverezes meg- 
kezdeseig ervenyesitseg.
Az elârverezendO ing<5sâgok vete- 
lăra az 1881 evi LX. t. cz. 108. 
§-a szerint fizetendO.

Kelt Brassoban 1888 ev No
vember ho 12 an.

Borsos,
190 kir. birâsâgi vegrehajtb.

Sosirea $i plecarea trenorilora si postelora îs Brasot
I. Plecarea trenuriloru:

I. Dela Brașovil la Pesta:
Trenulă de persone Nr. 307: 7 dre 10 de mînnf.R sera.
Trenulă mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresci:
Trenulă accelerată Nr. 302: 5 ore 37 m imita diminAța. 
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 dră 55 minute după amecp.

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

Trenulă de persone Nr. 3Q8: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 dre 52 minute săra. ' 1 '

2. Dela Bucureci la Brașovă:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 dre 32 minute după amecțl.
Trenulă accelerată Nr. 301: 10 ore 12 minute sera. 1 ■

A. Plecarea poștelor!!:
a) Dela Brașovă la Reșnovu-Z&nescl-Branu: 12 ore 30 m. după amedl.
b) n n n Zizină: 4 dre după amedl.


