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Brașovii, 18 Noemvre v.
Cetitorii noștri cunoscti cu dea- 

îneruntulu incidentulu întâmplată 
în camera din Peșta cu deputa- 
tulă națională săsescu Steinacker.

De când patrioții privilegiați 
se semtă în dietă numai ei intre 
ei, ne mai aflându-se acolo alțl 
representanțî ai naționalitățiloru 
nemaghiare afară de câțiva Sași, 
cari cu politica loră plină de pre- 
cauțiune se ferescă și în dietă de 
orice conflictu cu cei dela putere, 
s’au obicinuită a nu mai suferi 
nici o opiniune contrară în ceea 
ce privesce politica loră de ma- 
ghiarisare. Cu alte cuvinte au de
venită în afacerile, ce privescă in
teresele loră de rassă, și mai te- 
rorișțl de câtă erau înainte.

Apetitulu vine mâncândă și 
este lucru forte firescă, că privi - 
legiații din dietă, ne mai vecjendă 
în mijloculă loră representate in
teresele naționale alepoporelorăne- 
maghiare, își iesă din fire de mâ- 
niă, când audă accentuându-se o- 
dată și plângerile celoră desmoș- 
tenițl.

Pe deputății sași — cum amu 
<|isă — s’au dedată ai ține în dis
tanță urmândă metoda recoman
dată odinioră de contele Andrassy, 
ca cu-o mână se le întindă ove- 
sulă, ear cu cealaltă se le arate 
biciulă, metodă practicată pănă a- 
cuma cu atâta succesu de cătră 
guvernamentali, a căroră organe 
aci amenință pe Sași cu puterea 
„sdrobitore“ a d-lui Tisza, aci îi 
îmblân4escă cu vorbe dulci fă- 
cându-le cele mai trumdse promi
siuni, decă se voră sci purta ca 
nisce „buni patrioțl.“

Cu ocasiunea încheiării sesiu- 
nei universității săsesc! în Sibiiu în 
cțilele aceste, se schimbaseră toc
mai nisce vorbe dulci între mem
brii universității și representan- 
tul guvernului cornițele prov. al Sa- 
siloră, așa că privilegiații din dietă 
numai la aceea nu se gândeau, ca 
în aceste momente se fiă întâm
pinați din sînulă representanțiloră 
sași cu acusațiuni pentru politica 
stricăciosă și nedreptă ce-o urmă- 
rescu față cu poporele nemaghia
re. Nici n’are se le pese Sasi- 
loră — își gândeau ei — de sor
tea celorlalte popore, când ei 
au cea mai bună speranță de a 
se împăca cu guvernulă.

Negreșită că numai în cre
dință, că n’are se întâmpine nici 
o oposițiune, deputatulă guverna
mentală Busbach a dată pe față 
jocul maghiarisării lăudându marile 
isprăvi de maghiarisare, ce se fac 
prin mediulă orașeloră, în a că
roră frunte merge capitala Buda- 
peșta, și formulândă astfelă teoria 
maghiarisării. Și erășl numai în 
acesta credință privilegiații din 
drepta și stânga maghiară au 
aplaudată vorbirea deputatului 
Busbach.

Care a fostă înse surprinderea 
loră, când au vecjutu, că în mânia 
vorbeloră de împăcare schimbate 
în Sibiiu, se redică din mijloculă 
Sașiloră ună deputată spre a con-
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stata, că însăși dieta prin apro
barea afirmăriloră făcute de de
putatulă guvernamentală Busbach 
a recunoscută, că uneltirile de ma
ghiarisare esistă și că adevărate 
și juste suntă prin urmare plân
gerile pOpâreloru nemaghiare.

Inzadară s’a aprinsă preșe
dintele dietei făcândă Imputările 
cele mai nemeritate deputatului 
Steinacker. înzadară s’a înfuriată 
și d-lă Tisza, tractându-lă c’ună 
dispreță, care nu pote servi de- 
câtă numai spre blamă unui mi- 
nistru-președinte și bărbat de stată, 
căci constatarea era deja făcută 
și lumea cea mare era pusă în 
posițiă a judeca pe a cui parte 
se află adeverulă.

Teroriști din fire, cum suntă, 
deputății șoviniștl unguri nu s’au 
mulțumită cu scandalulă, ce l’au 
provocată în dietă prin strigările 
loră de reprobare în contra lui 
Steinacker, ci, cunoscându împre
jurările private ale omului și-au 
(țisă: stați că o se-lă învăță mă noi 
minte, ca altădată se nu ne mai 
potă da de golă înaintea lumei!

Și-au cțisfi și s’au dusă la șe
dința camerei comerciale și indus
triale din Peșta spre a ține aici 
judecată asupra lui Steinacker, 
care este secretarulă salarisată 
ală acestei camere. L’au luată pe 
bietulă omă la refecă pentru cu
vintele pronunțate în dietă, au 
propusă se i se esprime desapro- 
barea camerei și să-lă provăce ca 
să-și ceră iertare, ba unii au 
cerută chiar destituirea lui din 
postulă de secretară.

In urmă l’au citată înaintea șe
dinței și după ce l’au terorisată și 
l’au dăscălită ca pe unu copilă de 
scolă neascultătoră, Steinacker, 
negreșită sub presiunea circumstan- 
țeloră sale materiale, debrece pos
tulă său de secretară îi aduce un 
salară anuală de 3800 fl., șl-a ce
rută în fine iertare, promițendu, 
că ,,în viitoră se va abține dela 
ori-ce activitate și aserțiune în 
graiu și în scrisă, care ar pute se 
fiă contrară opiniunei publice și 
intențiuniloră camerei. “

După acestă incidență regre
tabilă, lui Steinacker nu i-a mai 
rămasă alta, decâtă ași depune 
mandatulă său de deputată, căci 
devenindă sclavulă părenloră ca
merei comerciale din Peșta nu mai 
pute representa liberă și indepen
dentă părerile alegătoriloră săi. In 
ședința dela 28 Noemvre a. c. 
președintele dietei a și dată ce
tire scris 6rei prin care Steinacker 
își depune mandatulă său.

Nu voimă să ne alăturămă la 
aceia, cari acum aruncă cu petrii 
în contra deputatului Steinacker 
din causa purtării sale, după ce ei 
înșiși au pricinuit’o printr’o ne mai 
pomenită violentare a consciinței 
sale. Regretămu adâncă întâmpla
rea, mai ales în împrejurările triste 
de față, der faptulă în sine nu ne 
oferă nimică nou.

Cetitorii noștri sciu forte bine, 
că în modulă acesta să teroriseză 
sute și mii de bărbați naționali 
în țeră, fiindă persecutați pănă și
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în vieța loră cea mai intimă fa
miliară pentru convingerile loră.

Nouă este pentru noi numai 
și numai împrejurarea, că acum 
acestă feliu de terorisări și de vio
lentări au începută a se face și a- 
supra convingeriloră și consciinței 
deputațiloră.

Atâta a mai trebuită, spre a 
pune vârfă liberalismului și con
stituționalismului ungurescă, ca și 
ună deputată să nu mai aibă li
bertatea convingeriloră și a păre- 
riloră sale, ca și imunitatea de
putațiloră se fiă vătămată în nu
mele „patriotismului“, ce se prac
tică pe strade.

Și apoi se ne mai mirăm de pro- 
cesulă generalului Doda?

Chiar în sînulă deputațiloră 
unguri s’a revoltată consciința 
pentr’ună momentă, ve4ându cum 
camera comercială din Peșta prin 
terorisările ei violeză principiului 
idependenței dietei, și ei în frunte 
cu Apponyi au cerută o ședință 
secretă spre a discuta casulă cu 
Steinacker.

Der a intervenită d-lă Tisza 
ca Mephisto cu sfaturile lui de 
oportunitate, a luată în apărare 
„intențiunile patriotice11, ale camerei 
comerciale și a arătată câtă de 
greu este pentru șoviniștl a des- 
aproba procederea ei.

Atunci s’au unită șoviniștii și 
au convenită cu toții se nu se 
mai facă nici o vorbă despre vio
lentarea lui Steinacker.

Așa s’a îmormântată în dietă 
independența deputațiloră nema
ghiari !

D-lă Tisza a susținută, că nu 
vede în acesta ignorare a afacerei 
Steinacker ună „casă precedentă 
periculoșii.11

Nu vede pănă ce voră fi șo
viniștii la putere; der cine le-a 
dată garanția, că nu-o voră perde 
niciodată ?

D-lă Mocsary scia odinioră să 
presente conaționaliloră săi icona 
pățăniiloră istorice și să le aducă 
aminte și de timpuri mai grele și 
mai furtunose. Cum de nu s’a au- 
4ită de astădată resunândă vocea 
lui în contra violentării consciin
ței și în apărarea imunității de
putațiloră ?

Cestiunea limbei în Belgia.
In dilele trecute amă înregistrată 

încă ună faptă petrecută în Austria, 
care dovedesce că cestiunea limbei a 
făcută încă ună pasă înainte în înțele- 
sulă egalei îndreptățiri, de astădată în 
profitulă limbei polone.

AdI înregistrămă totă ună aseme
nea faptă îmbucurătoră, petrecută în 
Belgia, ună altă stată civilisată, și anume 
în favorulă limbei flamande.

In diua de 27 Noemvre s’a desbă- 
tută în parlamentă asupra folosinței lim
bei flamande la pertractările judecăto- 
resci. Deputatulă Coremaus din Anvers 
a ținută cu acestă ocasiune, pentru în- 
tâia-dată de când esistă parlamentulă 
belgiană, o vorbire în limba flamandă. 
Publiculă din tribune, care erau pline 
cu Flamand!, a aplaudată atâtă de fur-
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tunosă, încâtă președintele camerei puse 
de se deteră afară mai mulți ascultători, 
amenințândă, că în casă d’a se repeți apla- 
usele va pune să se deșerte tribunele. De
putății flamandl protestară energică în 
contra acestei procederi a președintelui, 
fiindă susținuți și de alțl deputați.JMaio- 
ritatea clericală a primită apoi disposi- 
țiunea, că 'procurorii in provinciile flamande 
trebue sS se folosescă in acusațiunile lorii 
de limba flamandă și totă asemenea advoca- 
ții acusafiloru.

Acestea se’ntemplă în țările civili- 
sate într’ună timpă când la noi se’nlă- 
tură limbile nemaghiare de pe tote te- 
renele vieții publice.

Șoviniștii unguri să ia aminte-

Rusia și Fraucia.
După soirile ce le primesce „Extra- 

blat“, opinia publică în Rusia demne mai 
ostilă Germaniei pe fie-care cfi- Acesta 
din causă, că Rușii credă că ultimele 
fapte politice ale Germaniei suntă în 
contra intereseloră rusesci.

Acestă împrejurare face ca Rușii să 
se apropiă totă mai multă de Francia. 
Și bănuelele de mai susă suntă împăr
tășite chiar și în cercurile guverna
mentale.

Apropierea, despre care este vorba, 
se va face mai multă în sensă paclnică 
și nu în așa modă, ca să potă supăra pe 
vre unulă dintre aliațl. Rușii voră face 
alianța astfelă, ca în aparență să nu 
apară ca adevărată alianță, ci numai ca 
o făgăduială că-i voră ajuta pe Fran- 
cesl la casă când ar fi atacatl de vr’o

J

putere.

Pregătiri militare.
Precum se comunică din Viena, co- 

misiunea bugetară întrunindu-se și capi- 
tolulă bugetului apărării naționale venindă 
în discuțiune, ministrulă landwehrului 
răspunse la diferite cestiunl, cari i-se pu
seseră, declarândă, că trebue să se pre
vadă mobilisarea landwehrului. Situațiunea 
generală militară și situațiunea politică 
ceră o sporire considerabilă a armatei. 
Se voră lua măsuri pentru ca landweh- 
rulă să răspundă la cerințele trupeloră 
de campaniă. Se fabrică 30,000 de pusei 
pe lună.

Corpul,ă trupeloră rusesci pentru paza 
granițeloră se va spori cu dece brigade, 
precum spune „Grașdanin“, și nouăle 
brigade voră fi așe4ate cu deosebire la 
granița vestică. In casă de mobilisare, 
trupele de pază a granițeloră voră forma 
sotnii călărețe, care se voră întrebuința 
în antegarda armatei.

Jotamr“ lesjre România.
Guvernamentalul!! ,,Kolozsvar“ 

din Clușiu, vorbindu despre cons
tituirea noului minister!! în Ro
mânia, 4i°e că c mai multa de- 
câtfl siguru, că acestă constituire 
nu pote remâne durabilă. Apoi 
continuă astfelu:

„Pe când pressa României năvălesce 
cu furiă asupra nostră; pe când acolo 
s’au înființată foi cu scopulă, ca pe noi 
Maghiarii să ne înspăimânte pentru marea 
tirăniă ce-o manifestămă față cu cumetrii 
români de aici; pe când esistă spulbe- 
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rațl de aceia, cari viseză de o Româniă 
mare, întrunind!! în aceea pe toți cu
metrii din vecinătate: pe atunci înmiea 
Româniă tote mergi! spre ruină; parti
dele se ridică una contra alteia și în 
mânia lorii dărăpănă pacea internă și 
constituția României. Astfelă de ele
mente nu suntil în stare să susțină nici 
o țâră mică, cu atâtă mai vîrtosă apoi 
n’arii fi în stare să susțină una mare".

Starea lucrurilorii în România dice 
„Kolozsvâr", că este asemenea celoră 
din Boemia. Constituția este numai o 
jucăriă de copii. Partida vechilorii con
servatori este publice recunoscută ca 
periculdsă pentru stată și pentru tronii; 
pe când junimiștii vreu să mergă înainte, 
pe atunci vechii conservatori nici nu 
vreu să audă de progresă, ei numai în 
timpurile trecute, în lumea cea bună a 
boieriloră, voescă să trăescă. Ună ast- 
feliu de guvernă nu pote progresa. Foia 
ungurescă este sigură, că România va 
ave să trecă peste mari schimbări și clic0 
că are șă trecă multă timpă, pănă când 
România va apuca erășl pe drumulă celă 
bună, pe care să pdtă merge înainte.

Ce pecatu, că cei din România 
făcu lucrurile de capulu lord și 
nu ceru sfaturile foiei unguresc!!

Dealtmintrelea n’ar strica se 
nu mai scrie flecuri „Kolozsvâr" 
și se’și măture dinaintea casei lui, 
înainte de a se interesa de casa 
altuia.

SCIRUE BILEI.
In Budapesta s’a dată ună concertă, 

și în cuartetulă Hubay-Popper o cântă- 
reță a cântată trei cântece germane, puse 
pe note de trei componiști germani cu 
textulă a trei poesii germane. „Budapesti 
Hirlap* a și vătfută în acâsta o trădare 
de patria și reclamă o aspră pedepsire 
din partea guvernului, fiindcă s’a insul
tată „patria maghiară* prin aceea, că 
la ună concertă ală duoră profesori dela 
academia ungurescă de musică s’a cân
tată nemțesce în edificiulă redutei din 
„capitala maghiară" înaintea unui „pu
blică maghiară“. Și ministrulă Albin 
Csaky, care a asistată la concertă, să 
pedepsescă cum se cuvine — așa cere 
între rânduri foia ungurescă — ca su- 
perioră ală academiei de musică, acestă 
rușine adusă onorei naționale.

Mari suntă minunile lui Belzebub!
** *

Ca membră activă cu 1 fi. pe ană 
la ^Reuniunea femeiloru române văduve^ 
din locă s’a mai înscrisă d-na Paraschiva 
Vlaicu, er dela o d-nă E. P. s’au tri
misă pentru fondulă reuniunei 2 fi. Bine 
ar fi, docă amă înregistra câtă mai desă 
asemenea soiri.

* * *
Starea sanitară în comitatului Sol- 

nocu-Dobeca a fostă în luna Octomvre 
nefavorabilă. In Reteagă, Coseiu și Ursu 
de susă a bântuită pojarulă, în Nușfalău, 
Mălină și Bretea a bântuită difterita.

** *
Inteligința română din Clușiu îm

preună cu tinerimea română universitară 
au avută în tomna acesta trei petreceri 
cu danță. Cea din urmă s’a dată la 25 
Noemvre n. „Cadrilele* și „Romanele" 
s’au jucată de vr’o 30 de părechl, De 
altă parte femeile române din Clușiu au 
de gândă să înființeze o reuniwne română 
de femei pentru Clușiu și provinciă. Le 
dorimă câtă mai grabnică realisare a 
acestei nobile idei!

* * *
Ni-se scrie, că mare perdere au su

ferită credincioșii parochiei gr. or. din 
Albacu, cari după multă ostenelă și cu 
mari încordări îșl ridicară în anulă acesta 
o biserică frumosă; o parte din temelia 
bisericei însă, fiindă în apropiare de 
țărmurii Arieșului, se cufundă ; edificiulă 
întregă s’a crepată, er tumulă s’a ple
cată la o parte. Astfeliu autoritatea ad
ministrativă s’a văcjută silită a opri fo- 
osirea acestei biserici, căreia nu-i mai 

lipsia decâtă arangiamentulă internă; 
ba împreună cu ea opri și folosirea 
vechei biserici de lemnă, care se află în 
nemijlocită apropiare de noua biserică. 
Architectulă întreprindătoră n’are nici o 
.cauțiune și astfeliu credincioșii numitei 
parochii se află în o situațiune din cele 
mai grele.

*4- *
Bugetulă orașului Deșiu pe anulă 

1889 arată: 48,491 fl. cheltuell ordinare, 
12^821 fl. cheltuell estraordinare, 49,749 
fl. venituri ordinare, 11,664 fl. venituri 
estraordinare. Arunculă comunală e de 
32 procente.

** £
Orașulă Brețcu din comitatulă Trei- 

scaune s’a transformată în mare comună, 
cu. aprobarea ministrului de interne.

*# *
Din G-alați i se scrie „Românului“, 

că o forte mare mișcare domnesce în 
portulă acelui orașă. Grânele au înce
pută din nou a se urca.

** *
D-lă V. Alexandri și-a reluată func

țiunile sale de ministru ală României la 
Parisă. „Figaro" confirmă, că d. Alexandri 
a dusă diferite manuscrise ale reginei 
Elisabeta spre a fi publicate în Francia.

** *
G-uvernulu turcescu a confiscatu din 

nou ună numără din diarulă albanesă 
^Sguiepetar.i^, ce apare în Bucurescî.

** *
D. Herstenstein, președintele confe- 

derațiunei elvețiano, a murită. .
** *

Ală patrulea concertă cu abonamentu 
ală orchestrei orășenescl se va da Du
minecă în 2 Decemvre n.

Pressa săsescă și iucidentnlu Steinacker.
„Siebenburgisch-Deutsches Ta- 

geblatt", organu națională săsescă, 
se exprimă astfelă cu privire la 
incidentulu cu Steinacker în dieta 
ungurescă:

„ . . Amă fostă disă ieri deja, că 
nu a fostă bine alesă momentulă, de a 
vorbi despre cestiunea naționalitățiloră 
în mijloculă desbateriloră asupra proiec
tului de regalii. De altmintrelea depu- 
tatulă Steinacker a atinsă numai corda 
ce a.bătut’o Busbach. De ce să fiă per
misă unuia, ceea-ce altuia Se interdice? 
Președintele camerei și ministrulă-preșe- 
dinte au procedată cu o asprime sur- 
prinejătore, cu tote-că nu pentru înteia- 
dată s’au pertractată în casa deputați- 
loră lucrurile, pe care le-a amintită Stei
nacker. Și noi suntemă de convingerea 
domnului ministru-președinte, că în a- 
cestă țeră ar trebui să fie permisă fie
cărei naționalități a se îngriji de desvol- 
tarea ei. De aceea însă trebue să se per
mită ca ună deputată să se potă ex
prima și în dietă, când e de părere, că 
în țeră unei naționalități îi este oprită 
a se îngriji de desvoltarea ei. Decă în 
foi se ridică vre-ună gravamenă în contra 
unei apăsări, cei cari se plângă suntă 
îndrumați la dietă; decă vorbescă acolo, 
apoi suntă trădători de patriă! Și de 
altmintrelea nu are să i-se impute ni
mănui, că e dușmană ală statului, pen- 
tru-că are asemenea vederi și îșl exprimă 
convingerile sale tocmai în corpurile le- 
giuitore ale țărei. Căci nu se mai pote 
tăgădui faptulă, că în Ungaria o mul
țime de naționalități se plângă pentru 
restricțiunea ce se face vieței loră na
ționale din causă, că suntă de convin
geri, că față cu ele nu se respecteză le
gea și ele nu suntă tractate cu aceeași 
măsură. Și decă astfelă de convingeri, 
ce există, se exprimă în dieta țărei, în 
contra loră numai ună mijlocă Jeste : să 
fiă combătute în modă obiectivă. In des- 
baterea din cestiune înzădară amă căuta 
o asemenea combatere.

Afacerea Steinacker.
Pressa ungurescă se ocupă cu 

mare plăcere de afacerea Steinacker, 

ce le este deja cunoscută cetito- 
riloru noștri. Etă ce scrie .,Ko- 
lozsvar“ dela 28 Noemvre:

Unulă dintre membrii camerei a 
propusă să-lă destitue pe Steinacker din 
postulă de secretară, altulă a voită să-i 
răspundă și mai puternică pentru pur
tarea lui din dietă. Fiă-care oratoră a 
timbrată cu cuvinte aspre și condamna- 
tore procederea d-lui secretară ală ca
merei. In fine președintele camerei |i-a 
spus’o limpede în față, că s’a purtată 
necuviinciosă, că pentru aceea va fi ad- 
moniată și că va trebui să promită, că 
pe viitoră se va purta omenesce.

La acesta a răspunsă d-lă Steinacker, 
mărturisindă cu ver3ă de pocăință, că, a 
meritată dăscălirea ce i s’a dată( și că 
nu numai odată a vorbită astfeliu de 
lucruri,. cari n’ar fi trebuită să le yor- 
bescă. A promisă apoi, că se va purta 
bine pe viitoră și că niciodată nu va 
mai da pretextă la nemulțămirl. S’a ru
gată d.0 iertare și șl-a revocată voini- 
ciile din dietă in optima forma.

E neplăcută a vede o scenă ca 
acesta.

Etă, așa suntă acei „inimici" ai 
noștri. Atâta prețuesce convingerea loră! 
Se află încă mai mulțl asemenea aces
tuia. Decă cineva desbracă d’odată de 
pe ei pielea cea de leu de mare, se po- 
menesce, că sub înspăimântătorulă loră 
costumă dă de nisce Steinacker!. Cum 
amă mai pute noi sci acum, că decă pe 
vre-ună „ conducător ă" sasă îlă ajunge 
mânia pe Maghiari, nu vomă mai ave 
neplăcuta surprindere de a vede, că cui- 
rassa „inimicului* este de hârtiă (mucava) 
și arma lui este o altă jucăriă copilă- 
rescă, și că îu loculă unui bărbată lup
tătorii, ne pomenimă că îșl cere iertare 
ună desmățată băiățașă intimidată?...

Spunendă în cele următore casulă 
eroului dela Cisnădiă pentru libertate, 
(Să scie, că Steinacker este deputată ală 
cercului electorală Cisnădiă. — Red.), 
reservându-ne a reveni asupra personei 
lui, semnalămă de astădată singură nu
mai faptulă, ca ună esemplu de învă
țătură despre aceea; câtă prețuesce în 
bani convingerea unui agitatoră sasă?...

Dintre membrii camerei 23 au vo
tată pentru admoniare, er 11 pentru 
destituirea din postă. După votare chiă- 
mară pe Steinacker din o odaiă laterală 
unde se află în timpulă discuțiunei. 
Stândă în piciore asculta întrega hotă- 
rîre a ședinței, pe care baronulă Fride- 
rică Kochmeister i-o comunică cam în 
următorele cuvinte:

„Camera cu părere de rău a luată 
la cunoscință, că domnulă secretară a do
vedită în dieta ungurescă Jo atitudine 
necuviinciosă, ce nu se unesce cu dem
nitatea camerei; așa-dâră, amăsurată ho- 
.tărîrei aduse de majoritate în ședința 
plenară, d-ta trebue să-ți espriml în pu
blică părerea de rău asupra propriei 
d-tale procedetl; ai să primescl desapro- 
barea camerei și trebue să faci promi
siunea, că în viitoră nici cu cuvântulă, 
nici în scrisă, nici cu fapta nu vei comite 
astfeliu de lucruri, prin cari ar pute să 
vină în suspițiune camera, și mai cu 
semă ai să declari, că vei fi credinciosă 
ideei de stată maghiară."

La cuvintele președintelui, Eugeniu 
Steinacker, în mijloculă unei tăceri mute, 
începu să vorbescă;

„In modă obligatorică primescă ad- 
moniarea, pe care, mărturisescă publice, 
am meritat’o în multe privințe. Ce pri- 
vesce natura lucrului la loculă acesta nu’ml 
potă salva declarațiile mele, pe care le-am 
făcută ; voră fi doră și între membrii ca
merei de aceia, cari nu-șl voră închipui,, 
că aceste declarații ale mele suntă așa, 
precum s’au înfățișată prin comentariile 
de mai târd’ î. (O voce: Asemeni mem
bri în cameră nu se află!) Eu nu numai 
în viitoră voiu fi credinciosă ideei de 
stată maghiară, der aceea, că pănă 
acum n’așl fi fostă ună ast-feliu de omă, 
numai acela ar pute crede, care n’a în- 
țelesă bine declarațiunile mele. Asigură 
camera, că nicl-odată nu va ave mai 
multă ocasiune a fi nemulțămită cu mine: 
în contra ideei de stată maghiară nici 
nu voiu vorbi, nici nu voiu scrie. Eu 
totdâuna m’am mărturisită a fi maghiară. 
Se pote că odată seu altă-dată am disă 
ceva, ce nu s’a potrivită cu modulă de 

vedere generală, recunoscă, că astfeliu 
de vorbe pote n’ar fi trebuită se le dică. 
Primindă admoniarea, prea bucurosă sa
tisfacă dorințeloră camerei făcendă de- 
clarațiunea, că sunt credinciosulă ne
condiționată ală ideei de stată maghiară 
și voiu încunjura pe viitoră chiar și apa- 
rițiunea, că doră nu ași fi așa".

Președintele recomandă încă-odată 
atențiunei secretarului, ca nicl-odată se 
nu uite de promisiunea ce a făcut’o în 
publică și să nu se lase a fi răpită de 
patime.

Procederea acesta a camerei 
de comerciu și industria din Buda
pesta față cu Steinacker, în șe
dința dela 27 Noemvre a dietei 
unguresc! formă obiectulu unoră 
discuțiuni fbrte înflăcărate. Nime
nea nu și-a ridicată cuventulă 
pentru apărarea lui Steinacker. 
Agitațiunea, după cum se rapor- 
teză cjiareloru. unguresc!, deveni 
în fine atâtă de înflăcărată, încâtă 
președintele dietei la cererea a 15 
deputaț! fixă pentru cțma următdre 
o ședință secretă a dietei pentru per
tractarea acestei cestiun!.

In fine înse se porni ună curentă 
contrară din partea unora, car! 
deși se uneau în ideea, că proce
derea camerei, din punctă de ve
dere principiară, conține ceva vă- 
temătoră față cu independența 
dietei: din punctulă de vedere ală 
oportunității înse au aflată cu cale, 
că — după ce în cestiunea acesta 
și așa nu s’ar pute aduce ună 
condusă unisonă și mai cu semă 
luândă în considerare, că camera 
a procedată din îndemnulă inten- 
țiuniloră ei patriotice: — ar fi 
mai cu scopă, ca dieta se nu se 
ocupe cu cestiunea acesta. In 
urma acestei moțiuni cererea pri- 
vitore la ținerea unei ședințe se
crete a fostă revocată.

„Ellmet" contra lui „Erdelyi Mo.“
Amă amintită la timpulă său, că 

Magyary Mihâly, coredactorulă și edito- 
rulă diarului „Ellenzâk" din Clușiu, a 
intentată procesă de pressă pentru vă
tămare de ondre contra lui Korbuly Jo- 
zsef, redactorulă < arului„ErdelyiHirado", 
ce apare totă în Clușiu, ambele fiindă (fiare 
politice. Acestă procesă s’a pertractată 
înaintea curții cu jurați din Clușiu în 
diua de 21 Noemvre n. c.

Procesulă a fostă intentată pentru 
3 scrieri deosebite apărute în „Erdelyi 
Bfirado" și ca autoră ală loră s’a de
clarată I. Korbuly.

Verdictulă ce l’a dată curtea cu ju
rați din Clușă în causa acestui procesă 
e următorulă : Pentru două din scrierile 
încriminate juriulă a declarată pe Kor
buly nevinovată și l’a achitată, der pen
tru a treia scriere l’a declarată vino
vată cu 8 voturi contra 4,îi' și cu tote 
astea l’a achitată cu 7 voturi contra 5.

Etă cum definesce „Ellenzâk" dela 
22 Noemvre acestă verdictă:

Curtea cu jurați lasă nepedepsiți pe 
culpabili, în locă de a pedepsi culpa. 
Curtea cu jurați prin verdictulă său achi- 
tatoră în modă formală ademenesce ome
nii la comiterea culpabilitățiloră. Curtea 
cu jurați în înțelesulă deplină ală cuvân
tului demoralisâză societatea, ce și așa 
este coruptă, dedrece în modă evidentă 
sancționeză principiulă, că în societatea 
ungurescă se potă săvârși culpabilități 
fără a fi pedepsite etc.

Acum aducă foile unguresci soirea, 
că însuși redactorulă lui „Ellenzâk" 
Bartha Miklos a intentată procesă de 
pressă redactorului lui „Erdelyi Hirado" 
Iosifă Korbuly.

InvățămentultL poporalii
în Ârdălă, Bănatu și Țera-ungurescă.

Din raportulă ministeriului ungurescă 
de instrucțiune pe anulă școlară 1886/87 
estragemă următorele date:

Numărulă școleloră poporale în a
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nulă 1887 a fostă do 16.538 în 12,699 
comune (față cu 15.417 școle în' 12,702 
comune din anulă precedentă). Din a- 
nulă 1869 a crescut numârulă școleloră 
cu 2738. Intre aceste 16,538 școle au 
fostă 16,301 școle elementare, 74 școle 
poporale superiore, 13 școle de fete su- 
periore și 150 școle civile. Statulă a 
întreținută 783, comunele 1880, confe
siunile 13.673 școle; celelalte au fostă 
școle private (171) și școle întreținute de 
reuniuni (31). După raportulă numerică 
ală comuneloră și școleloră s’ar pute 
presupune, că fiă-care comună are una 
ori mai multe șcăle. Der nu-i așa. Nu
mai 10,612 comune (cam 83-5 procente) 
au școlele loră, 1787 comune întrețină 
câte o școlă poporală numai în legătură 
cu alte comune, și 300 comune încă n’au 
școle. In 1869 erau însă 1598 comune 
fără șcâle.

Numârulă copiiloră obligați la școlă 
a fostă în 1887 de 2.377,558 (față cu 
2.324,735 din anulă precedentă), dintre 
cari 1.929,377 (1886: 1.870,083) au cer
cetată șcdla; deci n’au primită instruc
țiune 448,181 copii obligați la școlă, a- 
decă 188-5 din 1000. In 1869 din 2.284,741 
copii obligați la școlă, au cercetată școlă 
numai 1.152,115, așa că atunci n’au pri
mită instrucțiune 1.132,626 copii obligați 
la școlă.

Numârulă învâțătoriloră a fostă în 
anulă 1887 cu totulă 24,148 (față cu 
17,792 în 1869). Acjl se vine de ună 
învâțătoră 71—72 copii obligați la școlă 
și 62 de copii cari cerceteză școla. Din 
acești 24,148 învățători au fostă 21,015 

■(87%) cu diplomă și 3133 (13°/0) fără cua- 
lificațiune de învâțătoră. Numârulă în- 
vâțătoreloră a crescută din 1869 cu 2330, 
adecă cu 340%.

Literatură.
„Meseriașulu Românii," foia pentru 

învățătură și petrecere, întocmită pentru 
meseriași și toți, iubitorii de meserii. A- 
pare în Brașovă de 2 ori pe lună și 
costă pe % ană 60 cr. seu 2 franci. E- 
ditoră și Redactoră: Bartolomeiu Baiu- 
lescu, președintele Reuniunei pentru spri
jinirea meseriașiloră români în Brașovă. 
— Nr. 22dela 15(27) Noemvre conține: 
Cesăardemă?; Agricultura, industria și 
comerciulă Germaniei; Serbarea dilei sf. 
Arhangheli Mihailă și Gavrilă în Bra
șovă; Domnulă Destremeaux (romană), 
tradusă din franțuzesce de S. C.; Jida- 
nulă călare (poesiă), de Th. Speranță; 
Feliurite pentru meseriași; Multe și mă
runte ; Diverse; Glume; Bibliografia; 
Concurse pentru stipendii și ajutore din 
fundațiunea „Andronică" ; Concurse ; 
Anunță; Târgurile dela 17—30 Noem
vre 1888 ; Posta Red.

Convorbiri Literare din Bucurescl, 
ce apară sub direcția d-lui Jacobii Negruzzi, 
cuprindă în Nr. 8 dela 1 Noemvre: 
Ună drumă greșită (novelă), de Duiliu 
Zamfirescu; Legenda meșterului Manole 
la Grecii moderni, de Lazără Șaineană; 
Poesii poporale, comunicate de Alexiu 
V.; Don Quijote dela Mancha, trad, de 
S. G. VărgolicI (urmare); Edelweisz, de Ed. 
Gruber; Istorie de nopte, Fantasie, La 
isvorulă din pădure (poesii), de T. Bo- 
deanu; Erată; Bibliografia; Corespon
dență.

Ixrterxxplări d.iferite_
Derailare de trenu. Trenulă, care a 

plecată în 20 1. c. dela Brodă la Sara
jevo a derailată aprope de Devrient și 
a apucată pe o costă la vale. Nu s’a 
întâmplată nici o nenorocire; în cele 
trei vagone, care s’au sfărîmată, nu era 
nici ună călătoră. Causa derailării nu 
se scie încă.

Unu rîmătoră monstru. In 23 1. c. 
în Banpotocă (comit. Hunedărei) o scrofă 
a fătată ună purcelă cu nasulă slobozită 
preste crescetă asupra ochiloră în forma 
unui degetă și are nările în vîrfulă lui. 
Nasulă este mole și atîrnă în josă ca la 
curcani. Ochii suntă mari, situați ime
diată unulă lângă altulă sub nașă, și 
nu-i acopere bine genele. Gura este din 
josă de ochi, lungă și fără de nașă. Cor- 
pulă de altcum este deplină desvoltată, 

numai fără pâră, și pote că ar fi trăită, 
der servitorii l’au omorîtă, căci presenta 
o figură prea urîtă.

Corespondența „Gazetei".
Din Câmpia, Noemvre 1888.

Onorată Redacțiune! Pe când din 
diferite părți locuite de Români Vi-se 
raporteză despre progresele vieței sociale 
românescl în nisuința spre cultură și ci- 
vilisațiune, pe atunci nu potă lăsa fără 
a nu aminti și din părțile nostre ună 
asemenea faptă de caracteră națională 
bisericescă.

E vorba erășl de sfințirea unei bi
serici românescl: ună lucru în adevâră 
nu prea importantă, der totuși de mare 
însămnătate, pentru că e vorba de inau
gurarea muncei grele și obositore a unei 
comune românescl și pentru-că în grelele 
împrejurări politice de astădl acesta este 
aprope uniculă nostru târîmă de acti
vitate.

Noua biserică, la a căreia sfințire 
asistaiu eu în diua de 28 Augustă n. c., 
este, biserica română gr. cat. din comuha 
Băla. Oonsiderândă, că acâstă comună 
se află în cerculă pretorială și în apro- 
piarea orașului sâcuescăMurâșă-Oșorheiu; 
oonsiderândă mai departe, că în jurulă 
ei se află mai multe comune parte lo
cuite mai cu totulă de Săcui, parte lo
cuite de Români, der infectate de fata- 
lulă spirită ală nemeșugului (nobilimei) 
unguresc!: era mare necesitate, ca co
muna Băla, ai căreia locuitori suntă ca- 
racterisați prin portulă și obiceiurile loră 
curată românesc!, sâ premergă cu ună 
esemplu, să’șl arate forțele sale de vieță 
și să dovedescă susă dișiloră locuitori 
din jură, că Românulă, oricâtă de ne
băgată în semă ar fi din partea loră, 
este însă susceptibilă pentru ideile mă
rețe și e gata să jărtfescă multă, la totă 
casulă mai multă decâtă ei, pentru cul
tură și sciință.

Cam de aceste considerațiunltrebue că 
a fost condus bunul și adevăratulă preotă 
de acolo, d-lă Baniilu Rusu, care pe 
lângă tote loviturile suferite în familiă 
prin perderea prea timpuriă din vieță 
a iubitei sale soții și a fiiloră săi, ră- 
mânândă în vieță numai cu o unică 
fiică, i-a succesă însă, grațiă încordatei 
sale stăruințe, a ridica mai acum câțiva 
ani o scolă, er acum o biserică frumosă, 
mare și în tote privințele corăspundă- 
tore gustului estetică modernă. Româ
nulă călătoră va privi din depărtare la 
turnul strălucitor acoperit cu tinichea al a- 
cestei biserici și, ambiționat în inima sa, va 
glorifica numele aceloră meritați bărbați, 
cari au contribuită la ridicarea acestui 
falnică monumentă ală creștinătății: Etă, 
acesta este răsplata ta, vrednicule preotă! 
acesta este răsplata ta, bravule poporă 
din Băla!

La actulă -solemnă ală sânțirei aces
tei frumose biserici a alergată numărosă 
poporă din apropiere și din depărtare. 
A fostă acestă cli o sărbătdre solemnă 
pentru noi. Funcțiunile divine s’au 
oficiată prin vredniculă și sîrguinciosulă 
administratoră protopopescă, d-lă Ioană 
Pantea din Riciu, însoțită de preotulă 
locală d-lă Daniilă Rusă și alți 10 preoți, 
anume d-nii: Codarcea din Pogăceua, 
Mera din Almașă, Varhegyi din Moișa, 
Augustină Aldea din Bozediu, Angelă 
din Lechinciora, S. Chețană din Ercea, 
D. Harșa din Milășelă, T. Mateiu din 
Craifalău, Al. Lupană din Silivașă, I. 
Cătană din Toldală. Pe lângă aceștia 
a oficiată ca lectoră d-lă Vasiliu Vlassa, 
cooperatorulă preotului locală.

După încheierea actului divină, d-lă 
adm. protopopescă Pantea a rostită o 
cuvântare plină de spirită și însufleți- 
tore, după care poporulă adunată s’a 
reîntorsă acasă emoționată și mândru 
de cele vâdute și au4ite. Preoțimea și 
parte din inteligență s’a întrunită apoi 
la ospitala mesă a d-lui preotă locală 
D. Rusu, unde s’au rostită frumdse toaste 
în ondrea Escelenței Sale Metropolitului 
Vance a etc., er ceilalți ospețl au fostă 

asemenea invitați pe la deosebiți popo- 
renl din comună, între cari accentueză 
pe vredniculă curatoră primară Ioachimu 
Huza și alți fruntași din comună, ale 
cărora case erau sârbătoresce arangiate 
pentru primirea ospețiloră.

Intre ospețl amintescă cu distinc- 
țiune pe d-lă Georgiu Vlassa, fostă pro- 
fesoră în Blașiu și actuală capelană 
castrensă, care formă așa dicendă spiri- 
tulă societății nostre.

Incheiu în fine, esprimându-ml încă 
odată mulțumirea mea față cu bravulă 
poporă română din Băla și vredniculă 
loră conducătoră, căruia nu mă îndoesoă 
că-i va succede, decă Dumnedeu îlă va 
ține, a înființa și ună fondă pentru a- 
cestă biserică, ceea ce ar și fi forte de 
dorită. Unu participantă.

Nutrețuri artificiale, raite și ajutătore.
Nutrețurile ajutătore ară aduce mari 

servicii agricultoriloră noștri, când s’atu 
lua măsuri la introducerea loră în sis
temele nostre de cultură. Intre alte 
plante cari s’ar pute sămăna pentru nu- 
treță artificială este și muștarulă albă. 
Acestă plantă se pote sămăna în luna 
lui Augustă punendu-se la hectară pănă 
la 20 kilog. de sămânță; cresce forte ră- 
pede, iese cam după 40 de dile dela în- 
colțire, se pdte cosi spre a se da viteloră 
ca nutreță verde.

Muștarulă albă se pote cultiva sub 
tote latitudinele, reușesce în tote pămân
turile nisipdse de bună calitate, precum 
și în tote pământurile, în care reușesce 
cultura grâului, ovăsului, de asemenea 
reușesce bine în locurile mlaștinose uscate.

Muștarulă albă în Franța etc. se 
cultivă nu numai ca plantă de nutreță, 
ci și ca plantă industrială și ca îngrășă- 
mență verde; în casulă acesta se ames
tecă și cu puțină sămânță de rapiță. 
Acestă plantă se mai semănă și primă- 
vera prin luna lui Aprilie seu Maiu, și 
când a înflorită se cosesce și se dă vi
teloră ca nutreță seu când a crescută 
cam de 30—32 centimetri se paște pe 
locă, cam în mică cantitate, căci con
sumată în mare cantitate este forte in
fantă. Când muștarulă se cultivă într’ună 
locă bună, pote să producă la hectară 
pănă la 20.000 kilogr. nutreță verde, 
care pote să nutrescă atâtă câtă ar hrăni 
4000 kilog. de fână ordinară. Muștarulă 
nutrindu-se atâtă din aeră câtă -și din 
pământă, sărăcesce pământulă mai pu
țină, și dă de prin luna lui Septemvre 
pănă când vine grâulă ună bună nutreță 
verde. Vacile de lapte când se hrănescă 
cu muștară verde dau untă mai multă 
și maibună, de aceea Francesii îlă nu- 
mescă și planta untului.

Sparceta, și mai cu semă sparceta 
de Siberia, se semănă pe la sfârșitulă lui 
Iulie seu în Augustă și reușesce forte 
bine în pământurile nisipose granie pu
țină ravene și lucrate câtă se pote de 
bine. La ună hectară se semănă pănă la 
ună hectolitru de sămânță.

Acostă, plantă se pote întrebuința ca 
nutreță verde seu uscată.

Mohorulu de Ungaria nu este altceva 
de . câtă mohorulă nostru dusă în Unga
ria, unde ’i s’a dată o mai bună îngri
jire, și în acelașă timpă și hotărîtă cu 
numele de Mohoru de Ungaria, pe care 
îlă aducemă noi astădl sub acestă nume, 
nu este altceva decâtă o specie de meiu. 
Mohorulă cresce forte repede și dă ună 
bună nutreță pentru tote animalele. Elă 
cresce în pământurile calde permeabile și 
bogate în azotă. La ună hectară se 
semănă pănă la 35—45kilgr. de sămânță 
și se pdte cosi de două ori când se se
mănă mai de timpuriu. M. de Dombasle a 
făcută o esperiență comparativă între 
nutrețulă de meiu ordinară și de mohor 
de Ungaria și a constatată, că nutrețulă 
de meiu este superioră celui de mohoru.

In apropiere de Gând (Belgia) după 
ce se recoltă grâu și secară, îngrașă pă
mântulă bine cu îngrășăminte care potă 
să fiă mai ușoră de asimilată și după 
aceea semănă planta destinată ca nutreț; 
negreșită că în casulă acesta resultatele 
suntă escelente. După cum în alte părți 
agricultorii luminați caută a profita 
de ori ce plantă ca nutreță , totă în 
acelașă modă caută a profita de 
plantele rădăcinose, ca napii, morco- 
vulă, sfecla etc., fiindcă aceste rădăcini, 
pe lângă că dau ună escelentă nutreță 
pentru vite, mai țină apa ce cuprindă 
în timpulă de iernă loculă ierbei din 
timpulă verei.

După actualulă sistemă de cultură, 
trebue sâ fimă reservațl la introducerea 
planteloră rădăcinose ca nutreță din 

causa lucrăriloră de întreținere ce re
clamă. Der pe câtă actuala stare a agri- 
culturei ne impune a fi reservațl cu pri
vire la plantele rădăcinose, cu atâtă mai 
multă ne impune a introduce orice plantă 
cu scopă de a se transforma în nutreță 
artificială, fiindă că amă îmulți nutrețulă 
vitMoră și în acelașă timpă amă mai 
curăți pământulă de buruenile vătămătăre 
agriculturei nostre și pote pe nesimțite 
amă pute trece la ună sistemă alternă 
de cultură, în agricultura mijlociă și 
mică; nu vorbimă de cea mare, fiindă 
că aici s’ară pute urma ună sistemă de 
cultură alternă numai în casulă] când 
s’ar adopta materiile.

Suntă atâtea plante, cari se potă să- 
mâna ca nutreță verde, prin urmare ună 
agricultoră inteligentă și luminată va 
căuta totd’auna a alege pe acelea, cari 
îi voră conveni mai bine la sistemulă 
de cultură pe care’lă practică, și în îm
prejurările economice în care se gă- 
sesce. B. S. Moga.

(„Economia Națională.")

Congresulu de tuberculose.
Raportulă d-lui Dr. Z. Petrescu asupralu- 

crăriloră ânteiului congres pentru studiulă tuber- 
culosei, ținută la Parisă dela 25—31 Iulie 1888.

(Urmare.

Astfelă au fostă recomandate io- 
doformulă, creozotulă, esența de tere
bentină, creolina, encaliptolulă, biiodu- 
rulă de mercură, acidulă sulfurosă și 
acidulă sulfidrică, sub diferite forme 
farmaceutice, și prin diferite aparate 
de inhalațiune. Tote aceste medica
mente prin acțiunea loră antiseptică 
său modificătore locală, prevină seu 
chiar combată tuberculosa la începutulă 
ei. Mai cu osebire preparațiunile iodice 
și balsamice producă o modificațiune lo
cală, atâtă asupra țesăturiloră cotropite 
de baccilă, câtă și asupra baccilului ei 
însuși.

Prin inhalațiunl metodice de nisce 
asemenea substanțe se pdte combate o 
tuberculosă pulmonară începâtdre, și se 
pote ameliora chiar o tuberculosă îna
intată cu formațiune de caverne.

Aceste efecte salutarii ale inhalațiu- 
niloră antiseptice, în tuberculosa pulmo
nară, suntă evidente mai cu semă când 
acestă antisepsiă pulmonară este combi
nată cu ună tratamentă igienică apso- 
piată, cum se practică în sanatoriile an- 
tiftisice.

Ună asemenea sanatoriu care merită 
o deosebită mențiune este senatoriulă 
dela Falkenstein, în Germania. Am vi- 
sitată acestă senatoriu și am rămasă 
surprinsă de instalațiile admirabile ce 
am vâdută aci. (Va urma.)

Cursulu pieței ISrașovu
din 29 Noemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl C ump. 9.22 Vend. 9.24
Argintă românescă . n 9.18 J1 9.20
Napoleon-d’ori . . . n 9.65 n 9.67
Lire turcescl . . . n 10.92 M 10.95
Imperiali.................. M 9.92 n 9.95
Galbini.................. H 5.70 >1 5-72
Scris, fonc. „Albina“60/0 H 101.— —

n n n 5U/o n 98.— H 98.50
Ruble rusesc! . . . r> 122.— H 123.—
Discontulă .... 6 72--8% pe ană.

Cursnlu la bursa de Viena
din 29 Noemvre st. n. 1888.

Renta de aurii 4"/0............................... 100.70
Renta de bârtiă5°/0...........................  92.05
Imprumutulă căiloră ferate ungare . 144.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei câilorii ferate de 

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

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.— 
Bonuri rurale ungare.............. 104.25
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.25
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu. cl. de sortare......... 104.50
Bonuri rurale transilvane......... 104.—
Bonuri croato-slavone..............104.50
Despăgubirea pentru dijma de vină 

ungurescă.......................a • • 99.25
Imprumutulă cu premiulă ungurescă 131.75 
Losurile pentru regularoa Tisei și Se-

ghedmului.................................... 125.—
Renta de hârtiă austriacă .... 81.95
Renta de argintă austriacă .... 82 55
Renta de aură austriacă...................... 106.55
Losurf din 1860 . ............................ 139.70
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 878.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 299 50 
Acțiunile băncei de eredită austr. . 304.20 
Galbeni împărătesei ................... 5.76
Napoleon-d’ori ................................ 9.65
Mărci 100 împ. germane........................5^,67 ’/j
Londra 10 Livres sterlinge .... 121.65

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.
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FARMACIA

I. PSERHOFEB
VIENA, Singerstrasse Nr. 15 186123

la „Goldenen Reichsapfe 1“.
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale1*, merită cu 

fotă dreptulti numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nici o bdlă, la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulă lord miraculosfi. în cașurile cele mai cerbi- 
cdse, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințată înzadară, s’a dobândită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurta timpii deplină însănătoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulu cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețuia 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 p6te trimite.

«•' Numai acele pilule suntă de considerată ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provejlută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculă flă-cărei cutidre portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii.

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

Care este cea mai bună, hârtia pentru țigări?

4 $3K30@W3

Acestă întrebare 
forte importantă 
pentru fiă-care fu
mătorii de țigări s’a 
stabilită dej a în mo
dulă celă mai ne- 
dubios"

Nu este reclamă 
golă, ci ună faptă

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

Onor. Domnule! Respectuosu subsemnatulu 
Ve rdgă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele D-c. in aâeteru forte folosiiore și excelentă pu- 
rificătore de sânge. Cu înaltă stimă

Iq. Neurelter, medică.

, Hrasche lângă Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-4eu a voită ca sfi ’mi intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
sulu dobândită: In patulu de lăucjiă (chendeliă) 
mâ răcisemu astfeJiu, încfttu nu mai putemu 
lucra, și așu fi de sigură deja mdrtă, dâcă nu 
me-ar fi flcăpațu pilulele d-vdstră admirabile. 
D-cIeu se Ve binecuvintezo de mii de ori pentru 
acosta- Am încrederea, că Pilulele D-v. vor 
însănătoșa de totâ, astfel precum ele au folosit 
si altora Theresia Knlfic.

'Wiener-Neustadt, 9 Decemvrie 1887.
Onor. Domnule! Ve esprimu cea mai căldu- 

rdsă mulțâmire în numele mătușei mele, care 
a suferitu cinci an! de catarrh chronic la sto
mach. Vieța îi era unii chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primită, o cutioră 
ou escelentele Pilule ale D-v., purificatdre de 
sânge, și după întrebuințarea 1 oru mai îndelun
gată s’a însănătoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Welnzettl.

Milter inter sdorf, lângă Kirchdorf. Austria de susu.
10 Ianuariu 1886.

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

constatată prin au- 
toritățl scientince 

,'.r^ de primulă rangă 
pe bas a ana lisei com- 

,Â* parative a diferite- 
ț'yjj loră hărții de țigări 

mai bune, ce se află 
BMElUMiîSttmMSaE încomerță,căhărtia 

de țigări

’»x4

------ siwy-------
iiMvomaw laooMt*

ffQ 0 W KM S)0

"jțson 
«aOIHOO IMVKMQVA3S [|LUțW 
insnv v noovnnuiic» so iso

rificătdre de sânge. Trebue s6 Vă esprimu cea 
mai îndcplină recunoscință în privința valdrei 
acestoru pilule, și Ie voiu recomanda cu căl
dură tuturoru șuferincjiloru, unde mi ae va da 
ocasiune. Ve împuternieezu, ca despre acâsta 
a mea mulțămită s6 dispuneți după plaou în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

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

Onor. Domnule! Ve rogă amicabilă a’mî 
trimite unu sulu cu 6 cutidre Pilule universale 
purificătdre de sânge. Numai minunatelorii Pi- 
lurî ale D-v. am se mulțămescă, că am scăpatu 
de o suferință la stomacu, care m’a chinuită 5 
ani. Aceste Pilurî nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve esprimu prin acesta mulțămită 
mea cea mai căldurdsă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zvdkl.

Rohrbach, 28 Febrnariu 1888
Onor. Domnule ! In luna lui Noomvre a. tr. 

am comandați! la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observații celii mai bun 
succesH; sufereamu ambii de durere de capu 
violentă și de scaunu neregulata, astufeliu că 
eram deja aprdpe de desperare, cu tdte că sun- 
temii numai da 46 ani. Și ce să vecțî! Pilulele 
D-v. au făcut minune și ne-au scăpat do sufe
rință. Cu stima.

Anton List.

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

Pouiadă de Tanocliinin de I. Pserhofer, 
cea mai bqnă dintre tote reme
diile pentru crescerea pârului. Un bor- 
canti 2 fl.

Plastru universalii de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totă 
feluliî de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargă periodicii la pi- 
ciore, la degete, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acestă soiu, s’a probata de multe 
ori. 1 borcanfi 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de cnrățeniă de A. W. 
Bulrich. Ună remediu de casă esce- 
lentii contra tuturoră urmăriloră diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețâlă, cârcei la stomach, acrelă în 
gătii, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetîi 1 fl.

Esență pentru ochi de Romershausen, 
1 buteliă 2 fl. 50 cr., */, buteliă 1 fl. 
50 cr.

Balsamu contra degerăturei de I. Pser
hofer, de mulțl ani recunoscuta ca cell 
mai sigură jremediu contra suferințe- 
loru de degerătură de totfi. felulii, pre
cum și spre vindecarea ranelorii înve
chite etc. 1 borcănelii 40 cr., cu trimi
terea franco 65 cr.

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

Alillă americană contra rheumatismului, 
celfi mai bună medicamentă la tote su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremură), junghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

Prafft contra asudării picidreloru, 1 cu- 
tiă 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

Balsamu contra gușiloră, 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, amistuirei rele 
și greutățiloră de totă felulă, ună re
mediu de casă escelentă. 1 flaconă 22 cr.

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

Afară de preparatele aci numite se mai află tote specialitățile farmaceutice indi
gene și streine, anunțate prin tote diarele 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 
pdte de eftină.

Trimiterile priu postă se efectuezi iute, deci se trimite pre
țuit! înainte, seu cu rambursă.

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

Picăturile de stomachii MARIAZELLER.
care lucră escelentu în contra tuturoru boleloră de stomachă.

Neîntrecute pentru lipsa de apetită, slăbiciunea stomachului, res- 
pirațiunea cu mirosă greu, umflare (vânturi), răgăelă acră, colică, ca
țără de stomachă, acrelă, formarea de petră și năsipă, producerea esce- 
sivă de flegmă, gălbinare, greață și vomare, durere de capă (decă proving 
dela stomachă), cârcei la stomachă, constipațiune seu încuiare, încăr
carea stomachului cu mâncări și băuturi, limbrici, suferințe de splină, 
ficată si de haemorhoide. — Prețulă unei sticle dinpreună cu pres- 
criereade întrebuințare 40 cr., sticla îndoită de mare 70 cr.

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

Picăturile de stomachă Mariazeller nu suntă ună remediu secretă. 
Părțile conținâtore suntu arătate în prescrierea de întrebuințare, ce 

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

Avertismente! Picăturile de stomachă Mariazeller se falsifică și se imiteză de 
multe ori. — Ca semnă, că suntă veritabile, servesce învălitorea roșiă provedută cu 
marca de protectiune de mai susă, și afară de acesta pe fiecare prescriere de în
trebuințare, ce se află la fiecare sticlă, trebue se fie arătată, că acesta s’a tipărită 
în tipografia D-lui H. Gusek în Kremsier.

Veritabile se află: Brasovă, farmacia Franz Kellemen, farmacia la „Biserica Albă11, 
farm. I. Goos; farm. Iul. Hornung; farmacia F. Iekelius’ W-we; farm. K. L. Schuster; 
farm. Heinrich G. Obert’, farm. Ed. Kugler la „Higiea11; farm. G. Iekelius în Hoszufalu.

Băile Tusnadă: farmacia Alex. Dobay. Cohalmă: farm. Ed. Melas, farmacia E. 
Wolff, Feldidră: (Marienburg), farm. Wil. Schneider. Făgărașă: farm. v. Bildner, farm. 
Hermann. Sz. Szt. Gyorgy: farm. Val. Beteg, îaxmBarabăs Fer. 13,52—37

„LES DERNIERES CARTOUCHES11
W „DOROBANȚUIU11 "WB 

din fabrica BRAUNSTEIN FRERES la Paristi,
65 Boulevard Exelnians.

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

nică în Viena, Dr. Liebermann, profesoră și conducătoră ală stabilimentului chemică de 
stată în Budapesta, și o analisă comparativă, făcută în Iuliu 1887 după puncte de vedere 
nouă higienice de cătră Dr. Soyka, profesoră de Hygieniă la Universitatea nemțâscă din 
Praga, a produsă chiar resultatulă strălucită, că hărtiele de țigări ,,Les dernieres Car- 
touches11 și „Dorobanțulu11 suntă cu 23—74°/0 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 sâmănă cu desemnulă aci imprimată și care 
p<5rtă firma Braunstein Freres.

Fabrica a deschisă unu deposită pentru vândare en gros a hârtiei de țigări și a ta- 
buriloru pentru țigări

193,50-50

WHEW, I. Bez., Scliottenriiig IVr.
și află aceste articole la tote firmele mai mari, cari au de vândare asemenea mărfuri.

și cea mai bună hârtia de țigări
Importanții pentru fumătorii de țigărî de hârtiă 

este cea mai fină 

g*^LA C0CABDE-»!
recomandată de cătră cei 
e curată și fină și pentru 
de materiă stricăciosă sănătății.

,1 Exposiția iubilară în Australia de ,sudă cu medalia de aură, pe teme- 
[) iulă calității sale deosebită de bune.
h) Acestă hârtiă La Cocarde precum și cartușele de țigări făcute
si dintrînsa se pdte cumpăra dela toți vândătorii de tabacă, traficanțl, 
! și dela engrosiștii de marfă de Nurnberg și de hârtiă din Transilvania.

Publiculu se se ferescă de imitațiunT.
Ch. Schiitz.

mai renumițl profesori de chimiă pentru că 
că nu este amestecată întrînsa nici ună felă 

Acestă hârtiă a și fostă premiată la

5)
I > 180,8-8

I. Plecarea trenuriloru:
I. Dela Brașovu la Pesta

de persone Nr. 307: 7 ore 10 de minute sera, 
mixtă Nr. 315: 4 ore 10 minute dimineța.

2. Dela Brașovu la Bucuresoi:
mixtă Nr, 318: 1 dră 55 minute după amedl.

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

de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedl.
316: 9 ore 52 minute sera.
Dela Bucureci la Brașovă:
317: 2 ore 32 minute după amedl.
Plecarea posteloru.

a). Dela Brașovă la Reytovti-Zernesct-Branu; 12 ore 30 m. după amedl'.

Ti

7)

7)

Trenulă
Trenulă

Trenulă

Trenulă
Trenulil

Trenulă

mixtă Nr.
2.

mixtă Nr.
A.

c)
d)
e)

a)
b)

Zizinil: 4 ore după amecjl.
Secuime [S. Georglj : 1 oră 30 minute ndptea1 
Făgărașă: 4 ore dimineța.
Săcele: 4 ore dimineța.

Sosirea posteloru:
Reșnovu-Zernesci-Branil la Brașovă: 10 ore înainte de amedl 
Zizinu la Brașovă: 9 ore a. m. .

n

n 
în 
la 
la

B.
Dela

n
c) Din Secuime la Brașovă: 6 ore sera.
d) n Făgărașu la Brașovă: 2 ore dimineța.
e) r Săcele la Brașovă: 6 ore 30 minute sera.

Rugămu pe domnii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei se binevoiască a scrie pe cuponulti manda
tului poștală și numerii de pe fășia sub care au primită diarulu nostru până acuma.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei".
Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu


