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Brașovfi, 10 Decemvrie v.
De câtva timpu încdce, și mai 

cu semă de când cu nenorocita 
hotărîre a Regelui Milanu d’a se 
divorța de Regina Natalia, starea 
de neliniște și ferbere în Serbia a 
crescutu cu fiecare cți.

Atitudinea nechibzuită a foi
lor oficiose din Pesta și din Viena, 
care au luatu pre fațișu și cate
goricii în aperare pe Regele Mi- 
lană în cestiunea divorțului, nu 
puținii a contribuită la înăsprirea 
stăriloru interne din regatuluser- 
bescii, predispunenclu poporulu în 
contra capului statului, când bine 
sescia, că poporulnutresce mari sim
patii pentru Regina sa.

Neliniștea și ferberea ajunse
seră în timpulii din urmă la unu 
punctu, încâtii foi oficidse de-ale 
guverneloru aliate șî-au esprimatii 
temeri, că s’ariî pute nasce seribse 
turburări în Serbia. „Italie“, or- 
ganulu ministrului italianu Crispi, 
esaminându situațiunea internă a 
regatului serbescfl, își esprima deu- 
năcfile părerea, că e datoria sta- 
teloru europene d’a împedeca, ca 
Serbia se devină isvorulii unoru 
nouă complicațiuni ; prevedea 
fbia italiană, că ceva gravii se 
pregătesce în acestii regată.

Regele Milanu, ca se liniștescă 
Spiritele, și-a luată refugiulii la re- 
visuirea constituțiunei, promițendu 
poporului, că prin acesta revisuire 
i-se voru da libertăți întinse. Unii 
apelă cătră tbte partidele le în- 
vita pe acestea se se unescă și 
cu tbtele împreună se caute a da 
țării liniștea de care atâta nevoiă 
are și prin bărbați din sînulu lorii 
să ia parte la revisuirea consti
tuției.

Totulii părea la începutu că 
intră în liniștea dorită, pănă la 
alegerile pentru marea Scupcină. 
Se făcură alegerile și eșiră în fa- 
vărea partidului radicalii, cu tdte 
presiunile și terorisările ce s’au 

făcută din partea organelorii gu
vernului, ca să întrângă pe ra
dicali, cari nu suntii mulțămiți cu 
politica esternă a Regelui Milanii 
și a guvernului seu.

Capulu statului a anulatu ale
gerile și s’a destinată ună nou 
termină pentru nouă alegeri, din 
care radicalii au eșită cu o ma- 
ioritate sdrobitore.

Isbenda radicaliloră a provo
cată nouă temeri în pressa străină, 
care spune, după informațiunile 
ce le-a primită din Serbia, că si
tuațiunea Regelui Milană e cri
tică, din causă că radicalii, cari 
suntă stăpâni pe situațiune și duș
mani influinței austro-ungare, nu 
voescă să concedă, ca și noua 
constituțiune să dea capului sta
tului dreptulă de a conduce ca 
pănă acum politica esternă.

Decă adevărată e grava scire 
ce se comunică din parte privată 
din capitala Serbiei, Regele Milan 
a cedată întru tdte radicaliloră, 
cari după resultatulă alegeriloră 
se pbte 4ice că represintă vede
rile poporului serbescă. Numai 
așa a putulu Regele să-și salveze 
posițiunea sa de capă ală sta
tului.

Ne comunică adecă acea scire, 
că Regele Milan a încheiată cu 
Rusia o alianță ofensivă și defen
sivă și că discursulu tronului cu 
care se va deschide marea Scup
cină va fi compusă în termini, 
din cari să iasă la ivelă în acest 
spirită vederile radicaliloră și li- 
beraliloră, din cari se va compune 
ministeriulă și cari nu’șî ascundă 
simpatiile loră pentru Rusia.

țiiarele oficiose din Pesta și 
Viena, precum ne spune totu a- 
cea scire, voru începe chiar de 
mâne o campaniă în contra Re
gelui Milană. Precum atitudinea 
greșită de pănă acum a foiloru 
amintite a contribuită la întărce- 
rea Serbiloră în spre Rusia și la 
provocarea neîncrederei și anti

patiei loră în contra monarchiei 
austro-ungare, aducândă pe Regele 
Milană în situațiunea critică seu 
d’a vede din causa oposițiunei 
sale revoltându-se poporulă seu 
de a ceda, totu astfelă campania 
pressei pestane și vieneze nu va 
ave, credemă, altă resultată decâtă 
înăsprirea raporturiloră dintre re- 
gatulă sârbescă și dintre monar- 
chia austro-ungară.

Decă Regele Milană a făcută 
o schimbare de frontă în politica 
esternă, acesta își va ave influința 
sa netăgăduită și asupra monar
chiei nostre, care se va vede ne
voită a lua posițiune încâtu pri- 
vesce interesele sale.

Confirmându-se soirea amin
tită, credemă că datoria pressei 
austro-ungare nu este se deschicjă 
campania în contra Regelui Mi
lană, ci din contră se evite a pro
voca conflicte nenorocite, din cari 
s’ară pute nasce grave complica
țiuni. Oficiulă de esteme din Viena 
va sci dealtmintrelea chibzui mai 
bine ce e de făcută în astfelă de 
împrejurări.

U_L_bT
Scirî din Belgradă anunță, că situa

țiunea Regelui Milanii e critică. Radicalii, 
cari domineză adl situațiunea și suntă 
dușmani influinței austriaco, nu voescă 
să lase, ca conducerea pofiticei esterne 
să fiă și prin noua constituțiune în ma
nile Regelui. Corespondentulă din Viena 
ală lui „Daily News" crede, că Austria 
n’are nicl-decum intențiunea d’a interveni 
în afacerile interne ale Serbiei.

O telegramă din Cetinje anunță, că 
secretarulă agenției rusescl de acolo, d-lă 
Wurzel, s’a îmbarcată pe yachtulă prin
ciară „Sybilla“, ca să mergă la Abbazia. 
Acestă călătoriă se aduce în legătură 
cu o misiune politică la prințulă Kara- 
gyorgyeviei, care se află în Abbazia.

Din Petersburgu se telegrafiază, că 
cu diua de 1 (13) Ianuarie se va spori 

corpulă de păzitori ai granițeloră rusescl 
dela vestă. Spre acestă scopă s’au vo
tată 470,000 ruble.

După cum anunță o telegramă din 
Madridu, guvernulă spaniolă ar fi fostă 
încunosciințată de agenții săi diplomatici, 
că fugarii republicani cu ajutorulă ele- 
menteloră mihtare plănuescă o mișcare 
revoluționară. S’au luată întinse măsuri 
de precauțiune în garnisonele din Ma- 
dridă și din provinciă, precum și la gra
nițele Franciei și Portugaliei. Ambasada 
spaniolă din Parisă a făcută, se dice, 
cunoscută guvernului din Madridă, că 
conducătorulă federalistă Zorilla a ple
cată din Parisă la Bordeaux.

O telegramă din Suakim vestesce, 
că generalulă engleză Grenfell a atacată 
la 20 Decemvre diminâța cu 4000 de 
soldați englezi și egipteni șanțurile ini
micului și le-a luată cu asaltă. Perderile 
trupeloră engleze și egiptene suntă mici, 
er ale trupeloră dușmane trecă peste 
1000 de omeni. învingerea a fostă de- 
pEnă într’o jumătate de oră. Ună atacă 
de cavaleriă completă perderea inimi
cului, care s’a retrasă spre Hașin-Tamai. 
Trupele lui Grenfell ocupară șanțurile 
inimice.

SCIBILE DILEI.
D-lă Vincențin Băbești a suferită o 

grea lovitură a sorții. Ună fiiu ală 
d-sale, sublocotenentă de cavaleriă în 
armata comună, a încetată din vieță, 
în etate de 21 de ani, în Abbazia, unde 
se dusese să-și caute de sănătate.

Adresămă întristatei familii cele mai 
sincere condolențe!

» * *
Procesulă iscată în urma conflictu

lui dela 30 Maiu 1886 între locuitorii 
din comuna Mogoști (în Munții apuseni) 
și între gendarmii din Abrudă, după cum 
cetimă acum în (fiarele ungurescl, s’a 
terminată. Causa conflictului aprodus’o 
împrejurarea, că solgăbirăulă din Roșia 
a interdisă locuitoriloră din Mogoșă de 
a mai duce Dumineca și în sărbători 
vină de vendare în părțile hotarului Bu-
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ZEPoesii în prosâ?)
de I. Turgenieff.

IV. Mii a.
Unu omă| slabă și bătrână mergea 

pe drumulă țării în apropierea unui 
orașă.

Pașii trămurau și mereu se’npedeca 
cu pioiorele’i slabe și uscate, încâtă se 
părea, că nici nu se țină de elă; haine- 
le’i erau sdrențose, capulă neacoperită 
i-se apleca spre peptă. Era obosită ou 
totulă.

Se aședâ pe o petră lângă drumă, 
ddr își perdu echilibrulă și se răsturna. 
’Șl acoperi fața cu amândouă mânile 
și’șl vărsa lacrimile, cari printre dege- 
tele’i uscate curgeau în pulverea dru
mului. Se gândea la trecută.

Odinidră era sănătosă și avută, der 
acum sănătatea’i era sdruncinată, averea 
șl-a împărțit’o între prietini și vrășmași. 
Acum n’are nici o bucată de pane. Toți

VedI „Gaz. Trans.“ N-rulti 266. 

l’au părăsită, amicii mai degrabă decâtă 
vrășmașii. Pute-s’ar dimite ore pănă 
acolo să ceră milă?S’a umplutăde’ntris- 
tare și s’a rușinată.

Eră lacrimile’i curgeau mereu în pul
verea drumului.

De-odată l’a chemată pe nume ore- 
cine, șl~a deschisă ochn și a văcjutăcăstă 
înaintea sa ună necunoscută.

Fața necunoscutului era senină și 
măestosă, ochii nu’i luceau, însă erau cu
rați, aveau o privire pătrundătore, der nu 
răutăciosă.

—Tu țl-ai împărțită totă averea — 
i-a (fisă c’o voce Eniștită — îți pare rău 
c’ai făcută bine?

— Nu-mi pare rău de acesta — dise 
bătrânulă — der îmi pare rău că acum 
trebue să moră.

— In lume decă n’ară fi fostă să
raci, cari și-au întinsă mânile cătră tine 
— a continuată necunoscutulă — îți 
lipsea prilegiulă de a face bine; nime
nea nu te-ar fi îndemnată să-lă faci.

Bătrânulă n’a răspunsă, ci a rămasă 
adâncită în cugete.

— Lasă la o parte mândria, omule 
miseră, — continuă necunoscutulă mai 

departe — mergi și’țl întinde mâna ta, 
dă și tu ocasiune la alțî omeni buni ca 
și ei să potă face bine cu fapta.

Bătrânulă tresări, însă când privi 
în jurulă său, necunoscutulă dispăruse 
deja.... Numai ună călătoră zări apropi- 
indu-se din depărtare.

A mersă cătră elă și și-a întinsă mâ
na, der călătorulă a aruncată o privire 
mordsă cătră elă, și nu i-a dată nimica. 
— A venită apoi altulă care i-a dată ceva 
milă nefericitului bătrână.

Pe bani șl-a cumpărată bătrânulă 
pâne, și i-s’a părută dulce pânea câști
gată prin cerșire, n’a simțită rușine în 
internulă său ca păn’atuncl, ci din con
tră, fi strălucea o bucuriă fericită din 
ochi.

V. Doi frați.
Am avută o visiune.
Mi-s’au arătată doi ângerî, doi ge

nii.
Ii numescă genii, ambii erau fără 

îmbrăcăminte, avendă pe umeri aripi lungi 
și tari.

Amândoi erau tineri. Unulă era 

sveltă, cu bucle negre străluciose, ochi 
negri înfocați, sprâncene dese, căutătură 
lingușitore sensuală, fața’i era iritătore, 
încâtva temerară, ba nemodestă.

Buzele’i de roșă tremurau din când 
în când. Tînărulă surîde ea ună Dom- 
nitoră, consciu și a lene; pe părulă său 
frumoșii este aședată o cunună de flori. 
Dela umăru’i rotundă pănă la șoldă are 
o piele de panteră, pe care o ține de
asupra ună arcă aurită. Penele aripiloră 
au o colore de roșă, der verfulă loră 
este ca cum ar fi udată în sânge pur
puriu. Tresare ușoră din când în când, 
această mișcare produce o vibrare ca 
sunetulă argintului, cum scEpescă primă
vara picuri de ploe.

Celălaltă este seoă și are o colore 
galbină, i’se vădă copsele Ia totă răsu
flarea. Părulă îi este netedă, blondă, 
ochii mari, de-o colore albastră cenușiă, 
privirea’i neliniștită, der forte curată. 
Tote trăsurile îi suntă acute; gura mică 
și ca a pescelui este provădută cu dinți 
de pesce. Are ună nașă subțire de vul- 
tură și pe barbă vre-o câțiva peri de-o 
colore marcantă. Pe buze nu i-am vă- 
dută surîsă nici ună momentă bareml! 
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porturilor! franc© Galați și Brăila, vo- 
tându-se urgența.

Mai multe cereri de pământii din 
partea mai multor! săteni au fostă tri
mise la comisiunea competentă a ca
merei.

D-l! deputată C. C. Dobrescu inter
pelez! pe ministrulă justiției și pe celă 
de râsboiu pentru ce s’au comisă as
primi asupra săteniloră răsculațl din 
județulă Prahova. — Se comunică la 
secțiuni.

D-l! deputată I. Nădejde a anunțată 
următărea interpelare: Interpeleză între- 
gulă ministeră în cestia mișcărei țără- 
nescl și anume: 1) In privința causeloră 
mișcărei țârăneșcl: 2) In privința mijld- 
celoră întrebuințate pentru înfrângerea 
răscoleloră; 3) In privința stărei celoră 
arestați și deținuți la închisore și a 
celoră ce ară fi de făcută în privința 
loră; 4) In privința măsurilor! ce are 
de gândă să ia guvernulă pentru a pre
întâmpina nenorociri pote mai mari de- 
câtă cele din primă-vera trecută.

D-lă deputată Dobrescu (Argeșă) a 
cerută să se scâtă la licitațiă lemnele 
cădute și vrescurile din pădurile sta
tului și anume să se vândă numai săte
niloră. — D-lă ministru Carpii îi spuse, 
că s’au luată deja măsurile necesare.

D-lă deputată C. Dobrescu a anun
țată următorea interpelare : Acum, când 
comisiunile financiare suntă alese și stu- 
diulă bugetului generală va trebui a se 
începe, rogă pe d. ministru ală culteloră 
și instrucțiunii publice, să-mi răspundă 
decă n’a venită încă timpulă să încetele 
acelă arbitrară nesuferită ce domnesce 
în remunerarea învățătoriloră sătescl cum 
și a altoră institutori și profesori, d’a fi 
retribuiri pe categorii, cu salarii deose
bite? Decă da, atunci să binevoiască a 
face să mi se presinte ună proiectă de 
lege pentru egalisarea în plus munera- 
rieloră personalului de ună felă, — er 
decă nu, a considera, acestă propunere 
ca interpelare.

D-lă deputată Nichiforescu. a depusă 
pe biuroulă Camerei o interpelare în pri
vința parcelărei moșiiloră statului.

D-lă deputată Blarembergu a cerută 
să se voteze urgența pentru depunerea 
proiectului de lege în privința parce
lărei moșiiloră Statului. De asemenea a 
cerută dela ministrulă de esterne dosa
rele în privința încheierei convențiunei 
cu societatea austro-maghiară „Lloydul" 
în privința înființărei de oficii telegrafice 
pe teritoriulă română de pe marginea 
Dunărei.

D-lă ministru Cârpă răspunse la tote 
aceste întrebări, dicendă în privința celei 
de a doua, că nu s’a făcută nici o con
cesiune Austriei și că nu se află nici 
ună dosară încheiată.

D-lă deputată Blarembergă persistă 
în cererea sa de a se aduce dosarele în 
cestiune. — S’a comunicată guvernului.

D-lă deputată N. Voinovă rugă pe 
ministerulă culteloră ca să aducă ună 
proiectă de lege în privința ameliorărei 
sortei clerului mireană în sesiunea acesta 
a sinodului.

D-lă ministru Carpii dise că guver
nulă se ocupă cu acestă lege și încă în 
ierna curentă d-nulă Maiorescu, dela 
culte, va pregăti ună asemenea proiectă. 
D. Voinovă trebue să scie bine, că și în 
mesagiulă tronului s’a făcută mențiune 
de ună atare proiectă.

D-lă deputată Mihailă Cogălniceanu 
arată cum s’au lăsată la o parte multe 
legi, d. e. legea tocmeliloră agricole. 
Acesta este una din cestiunile cele mai 
importante, care intereseză pe totă lumea. 
Rogă pe guvernă ca să se aducă câtă 
să pote de urgentă legea seu reforma 
agrarie, ca să o putemă discuta multă, 
căci este viitorulă țărei nostre.

D-lă deputată Tacite lonescu rugă pe 
președinte se comunice ministrului, ca 
să’i dea o listă de moșiile statului, cari 
au fostă vândute particulariloră, nu cu 
multă timpă după răscolele săteniloră și 
anume cui s’au vândută.

D-lă deputată Ionii N. Iancovescu 

ceru de asemenea să i-se comunice nisce 
dosare, ce’i suntă necesare pentru a des- 
volta o interpelare în privința răscolei 
țăraniloră.

D-lă deputată N. lonescu rugă pe 
d-nii miniștri ca să dea publicității că
ușele răscolei țăraniloră și întrebă pe 
ministrulă de justițiă de ce a întârziată 
atâta cu sorocireaproceseloră săteniloră 
răsculat!.

D-lă ministru Al. Marghilomană, răs
punde, că forte uriașă a fostă instrucția 
răscolei țăraniloră, că mai bine de 1200 
de răsculațl au fostă de interogată, și 
numai în Ialomița au fostă 300. Jude
cătorii de instrucția nu au avută nici 
ună ces! de concediu și au lucrată cu 
toții pănă în luna lui Noemvrie, când 
au isprăvită acestă colosală operă. S’a 
accelerată câtă se pote de multă mersulă 
acestei afaceri, ca ea să potă apăre încă 
înaintea curții cu jurați din sesiunea de 
Decemvre. S’au luată măsurile necesare 
ca tote părțile și toți martorii să se 
potă înfățișa, de asemenea s’a închiriată 
și ună locală deosebită. Crede că în fine 
acestă multă. așteptată procesă va apăre 
acuma înaintea curții cu jurați fără ase 
amâna. Recunosce că în adevără s’a 
întârdiată multă cu instrucția acestei a- 
facerl; așa este, der nu s’a putută alt- 
felă. In interesulă luminei și ală justi
ției a trebuită să se țină atâtă de 
multă. Răspundândă la a doua întrebare 
a d-lui Neculae lonescu, dice că tote 
actele necesare suntă la dosară. Ori și 
cine le va pute vede. Și raporturile mi
litare si procesele-verbale încheiate de 
autoritățile civile în acele triste mo
mente, suntă tote la dosarele respective.

D-lă primă-ministru Th. Rosetti es- 
plică și d-sa caus.a pentru care s’a în
târdiată cu instrucțiunea săteniloră răs
culațl. ț)ice că acuma studiază tote că
ușele, pentru ce și cum s’au resculată 
țăranii. Ar fi bine ca tote interpelările 
în acestă privință să se conecseze și după 
ce va studia bine afacerea va răspunde 
în cunoscință de causă.

D-lă deputată Nec. lonescu ceru din 
nou ca să se publice raporturile militare 
în privința răscdlei țăraniloră.

(Va urma).

Cântăreță română la Marea Operă 
din Parisu.

Piarele francese din Parisă ne aducă 
scire despre succesulă ce l’a avută o 
cântăreță română pe scena Marei Opere 
de acolo. E vorba de d-na Hartular 
(soția căpitanului Hartular), care portă 
pseudonimulă „Darclee". A debutată 
Vineri în săptămâna trecută ca „Mar
gareta" din Faust și a avută ună suc- 
cesă strălucită. Și să nu uitămă, că a 
debutată, după ce aceeași „Margaretă" 
a fostă interpretată de vestita cântăreță 
Patti. Etă ce scriu diarele francese:

„Le Figaro" : Rolulă Margaretei din 
Faust e cu norocă pentru debutante. Cu 
norocă deci a fostă pentru d-na Darclee. 
Se scie că acestă frumosă și tânără ro
mâncă era să debute în rolulă Julietei. 
In timpulă studieloră pregătitore totulă 
merse bine. Der, la prima repetițiune 
de orchestră, biata copilă, care niciodată 
nu se aflase în fața monstrului, fu apu
cată de o frică nebună. Scia ce o aș- 
tâptă și de aceea rugă pe directorii săi 
să nu o pună să cânte pe Julietă. Acestă 
modestiă a făcut mai mult decât ună suc- 
cesă de brilantă creațiune. Publiculă i-a 
fostă binevoitoră și recunoscătoră pentru 
că, prin modestia d-nei Darclee, i-a fostă 
dată să audă pe Patti. De aceea, în 
fața unei săli simpatice — lucru rară la 
Operă și mai cu semă Vinerea — cor
tina s’a ridicată la actulă I, în labora- 
toriulă D rului Faust. Margareta era în 
culisă silindu-se mai multă decâtă putea 
să-și stăpânescă emoțiunea și spaima. 
Prietinii erau lângă dânsa încercându-se 
a o încurâgia.

In fine, etă minutulă celă mare. 
Intră. Frasa celebră: Non monsieur, je 
ne suis etc., care este ca sintesa rolului 
a fostă atacată cu o voce ușoră umbrită 
de emoțiune. Puoliculă aplauda, der se 
vede că aceste aplause se. adresau mai 
puțină artistei și mai multă fcmeei, fru- 
mâse și încântă ore, cu peruca blondă, 

sub care șl-a ascunsă perii săi negri La 
actulă următoră, o altă nuanță. De 
rândulă acesta, publiculă aplauda femeia 
în la Coupe du JRoi de Thule și în aria 
G-iuvaerilor, în duo de amoră și la aria 
dela terestră. Se vede că cu câtă ar
tista intră mai departe în rolă cu atâtă 
vocea i-se încăldesce și’șl reaflă echili- 
brulă cam perdută din causa emoțiunei. 
Publiculă o chiamă.

Scena catedralei hotăresce succesulă. 
Invocațiunea: Seigneur, ecoutez mu priere, 
a fostă atacată c’o maestriă superbă, cu 
o voce tînără, curată, cu sonorități pu
ternice, cu o dulceță ca de flueră. Nu 
mai suntă în sală mâni care nu aplaudă. 
A doua chemare. Sala tună de aplause.

Serata s’a sfârșită cu ună triumfă. 
Trio: Anges purs, anges radieux a fana- 
tisată pe auditori. D-na Darclee a găsită 
accente, cari au mersă să misce inimile 
în a patra galeriă. Atunci s’a vădută 
ce artistă va fi debutanta, când studiulă 
și esperiența voră completa natura sa. 
Gounod, care se afla în logia directo- 
rală, era în slăvi. D-na Darclee a cân
tată de două ori Anges purs. Publiculă 
i-a mai cerut’o. Modestia artistei a oprit’o 
de a primi.

Morala: Luni era să se joce „Guil
laume Tell; se va juca totă „Faust".

„Les Debatsu : D-na Darclee era ce
lebră înainte de a fi debutată — pentru 
că nu debutase în Borneo și Julieta. 
Aseră a apărută în Faust, de aci înainte 
publiculă o va apreția în deplină cunos
cință de causă. Personă frumosă, voce 
bine timbrată și plăcută. Cântă și jocă 
fără mare esperiență, der asta nu i-se 
pote imputa, căci apărea ieri seră pen
tru prima oră pe scenă. Publiculă s’a 
arătată bine-voitoră și a aplaudat’o de 
multe ori.

„Le Temps“: D-na Darclee, tînăra 
cântăreță română, care va interpreta 
rolulă Julietei după ce se voră sfârși 
represintațiunile d-nei Patti, a debutată 
asdră cu unu succesă completă și incontes
tabilă. D-na Darclee posedă o voce cu 
ună timbru plăcută; forte emoționată la 
prima sa intrare, der s’a liniștită pe 
urmă și a cântată trio finală cu atâta 
frumsețe încâtă i l’a cerută a doua 
oră. Abonații și publiculă au făcută 
ovațiuni nouei pensionare a d-loră Ritt 
și Gaillard, cari de sigură nu se voră 
căi că au angagiat-o,

„Gî7 Blus“: Publiculă a primită ieri 
pe d-na Darclee în modă bine-voitoră. 
D-sa cânta pentru prima oră rolulă 
Margueritei din Faust. D-na Darclee 
are încă neexperiența debutantei; totuși 
fisionomia este simpatică, vocea tînără 
și frumosă, de ună timbru netedă și 
destulă de întinsă. Să vede că d-na 
Darclee nu este cu totă libertatea sa pe 
marea scenă a operei. Totuși, emoțiu
nea artistei s’a liniștită în actulă II, 
când publiculă a aplaudat’o de mai multe 
ori... La actulă V. D-na Darclee a 
fostă perfectă în tragiculă trio „Anges 
purs, anges radieux" pe care l’a cântată 
cu o măiestrie remarcabilă.

Convocare.
Pregătindă subscrisulă comitetă pro- 

iectulă de „statute ale Reuniunei femei- 
loră române din Clușiu și jură", prin 
acesta avemă onore a învita la adu
narea generală pe tote Domnele și Dom- 
nișărele române din Clușiu și jură pe a 
treia di de Crăciună (8 Ianuarie st. n.) 
la 3 ore d. p. în casina română din 
Clușiu, Strada cărbuniloră Nr. 6.

Obiectulă consultărei va fi : Votarea 
definitivă a statuteloră.

Din ședința comitetului provisoriu 
ținută în 8 Decemvre 1888.
Anna Papp-Lemeny. B. Podobă.

presidents, inter. secret, int.

Mulțămită publică.
Subsemnatulă mă simță datoră a 

eaprima și în publică deplina mea mul
țămită și recunosciință multă On. Domnă 
Ioană Draco, ce locuesce la băile Tuș- 
nadă și carele cu ocasiunea incendiului 
întâmplată acolo la casa Domnului Fe- 
rencz, nu numai că a contribuită multă 
întru apărarea casei mele învecinată cu 
a susă numitului, causându-mi-se numai 
o mică pagubă, pe când ar fi putută 
arde cu totulă decă nu era D-sa, der 
ce e mai multă, de lăudată este purta
rea umanitară a d-lui Draco, carele în 
momentulă când zări foculă a sărită din 
pată și nu a pregetată a desvolta cea 
mai mare activitate ducendu-se cu iu- 
țela cea mai mare și cu pericululă de a 

se bolnăvi, de-orece s’a dusă mai multă 
desbrăcată ca îmbrăcată, luându-șl nu
mai paltonulă și ghetele, deși era geră 
cumplită, se duse mai întâiu la casa in
cendiată, unde durmeau peste 20 lucră
tori, și după ce deșteptă pe aceștia, cari 
după ună sfertă de oră ar fi fostă prada 
focului, cădândă coperișulă casei peste 
ei, alarma mai departe pe îngrijitorulă 
meu și pe toți locuitorii băii Tușnadă 
și astfelă punându-i în mișcare pe toți 
a putută prin ajutorulă acestora și a 
unei pompe ce o are baia din Tușnadă 
ca să localiseze foculă.

Brașovă, 9 (21) Decemvre 1888.
Tach.e StărtescvL.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS."
(Serviciul! biuroului de coresp. din. Pesta)

Belgradu, 22 Decemvre. Scire 
privată: Regele. Serbiei a încheiatu 
alaltăerl alianță defensivă și ofensivă 
cu Rusia; elu va numi unA minis- 
terii de coalițiune din radicali li
berali. Discursulu tronului, ce’lu 
va ține Regele la 27 Decemvre, 
cândti se deschide Scupcina, va fi 
compusu în acestă spiritu. ț)ia- 
rele oficidse din Pesta și din Vi- 
ena începu mâne o campanie (ți' 
aristică în contra Regelui Milan.

Varșovia, 22 Decemvre. In fi
lele din urmă, căpitănii regimen
tului 11 de cazaci au făcută re- 
cundscerl la granița Galiției.

Sofia, 22 Decemvre. Afară de 
Stambulov și Zivkov, au demisi
onată toți miniștri.

Parisu, 22 Decemvre. Astă 
nopte s’a întemplată în cartierulă 
archiveloră dinaintea comisaria
tului polițienescu o esplosiune de 
dinamită, care a distrusă partea 
din față a edăificiului. Nu e ră
nită nimenea.

Morte subită. Nici ună cetitoră a- 
tent! nu va lăsa ună diar! mai mare din mână 
fără ca să dea cu ochii de asemenea întâm
plări. Oaspele fioros! se numesce„Apoplexiă“, 
care fără de veste și pe neașteptate răpesce din 
vieță adeseori pe omulu celă mai viguros!, 
fără de vr’o bălă premergătore. In cașurile 
cele mai numărăse însă aploplexia se preves- 
tesce, d’aceea este de mare lipsă a i-se da o 
seriosă atențiune, spre care scop! îndrumăză 
broșura apărută în a 16 edițiune a lui Rom. 
Weissmann „despre Apoplexiă.“ Acesta se ca
pătă fără plată la D-lă Heinrich G. Obert, 
Brașovu—Blumăna, și la D-nii I. Bretzner & 
C-o, librari în Viena, I. Wollzeile—Essiggasse 3.

4DursuIu pieței Brașovu
din 22 Decemvre st. n. 1888.

Bancnote românescl Cump. 9.10 Vend. 9.12
Argintă românesc! . „ 9.05 D 9.10
Napoleon-d’orI . . . „ 9.58 n 9.60
Lire turcescl . . . „ 10.88 M 10.90
Imperiali.................. „ 9.88 n 9.90
GalbinI.................. „ 5.(18 5-70
Scris, fonc. „Albina116u/0 „ 10 L— H

n n n ^°/o „ 98.- n 98.50
Ruble rusescl . . . „ 122— H 123—
Discontul! .... 672-8“/o Pe an!.

Cursulu la bursa de Viena
din 21 Decemvre st. n. 1888.

Renta de aură 4U/O............................102.—
Renta de hârtiă5°/0................................. 93.25
împrumutul! căiloră ferate ungare . 144.25
Amortisarea datoriei căiloră ferate de

ostă ungare (1-ma emisiune) . . 98.30
Amortisarea datoriei căiloră ferate de 

ostă ungare (2-a emisiune) . . 
Amortisarea datoriei căiloră terate de

ostă ungare (3-a emisiune) . . 117.50 
Bonuri rurale ungare.............. 103.75
Bonuri cu clasa de sortare .... 103.75
Bonuri rurale Banată-Timișă . . . 104.50
Bonuri cu cl. de sortare..........104—
Bonuri rurale transilvane......... 104.—
Bonuri croato-slavone..............104.—
Dosurile pentru regularea Tisei și Se-

ghedinului.................................... 124 90
Renta de hârtiă austriacă .... 81.80
Renta de argintă austriacă .... 82 55
Renta de aură austriacă...................... 102.50
LosurI din 1860 ................................ 138.75
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 876.—
Acțiunile băncei de credită ungar. . 314 — 
Acțiunile băncei de credită austr. . 307.10
Galbeni împărătesc!............................ 5.74
Napoleon-d’orI ........ 9.58’/2
Mărci 100 împ. germane........................59.50
Londra 10 Livres sterlings .... 121’25

Editor! și Redactor! responsabil! ;
Dr. Aurel Mureșianu.
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ciumă, după cum le era obiceiulă. Lo
cuitorii, spună foile unguresc!, nu sesu- 
puseră ordinului, ci la 30 Mai 1886 Mo- 
goșenii eră s’au adunată la loculă oprită, 
fiindă în numără de vr’o 300. Gendar- 
mii se iviră între ei provocându-i să le 
predea vinulă. Ca răspunsă, comandan- 
tulă gendarmiloră primi o lovitură straș
nică cu o petră, er din mulțime s’ară fi 
adită strigăte: „ErășI vomă face ună 
48!“ Gendarmii începură să împușce,
3 omeni au rămasă morțl și mai mulțl 
au fostă greu răniți. Tribunalulă din 
Clușiu a condamnată în urma acesta pe 
Sulare Niculae și 15 consoțl ai lui, pen
tru împotrivire față cu autoritățile, anu
me pe 4 la închisore de 3 ani, pe alțl
4 la închisore de 2 ani și jumătate, pe 3 
la 2 ani și pe 5 la câte-ună ană și ju
mătate. Curia r. a confirmată acestă 
sentință.

Der gendarmii, cari au împușcată în 
omeni, rămână nepedepsiți ?

** *
In comitatulă Albei de josu graseză 

mai multe bole epidemice. In Aiudu și 
împrejurime graseză scarlatina, în Lopa- 
dea tifusulă, în Musna disenteria (inima 
rea), în Dostatu vărsatulă. In timpă de 
10 dile s’au întâmplată 54 cașuri de 
morte.

** *
Ministrulă de honvedl a numită ca

pelani în reserva honvedimei: pe preotulă 
gr. cat. George Țeranik din Șermașulă 
Giurgeului, pe preotulă gr. or. Aronu 
Faurii din Potingam.

* ♦ *
Ministrulă ungurescă de agricultură, 

comerciu și industriă a concesu, ca în 
Poiana din comit. Sibiiului să se țiă, 
nemijlocită înainte de târgurile anuale 
dela 13 Iulie și 21 Septemvre, câte două 
dile esclusivă tergu de vite.

** *
Alte doue defraudărl înregistrămă : 

Una la institutulă de credită și antici- 
pațiunl din Comloșulă bănățenă, comit. 
Torontală. Directorulă Miklos Kinde 
făcu arătare contra funcționariloră Mi
klos Firneis și Frigyes Kesslef, er aceș
tia la rândulă loră în contra directoru
lui. In urma cercetăriloră făcute, toți 
trei au fostă arestați ca defraudanțl. A 
doua defraudare s’a întâmplată la o bancă 
din Budapesta. Defraudantulă esteElek 
Regensburger care, după ce scăpa în pri- 
măvera trecută din închisore, unde șe- 
duse trei ani pentru falsificare de polițe, 
întră în slujbă ca controlară la amintita 
bancă. Acum s’a descoperită că Regens
burger a defraudată, deocamdată se 
scie numai de 800 fi. Defraudantulă e 
arestată.

*
„Ellenzek“ a deschisă o rubrică per

manentă pentru defraudărl. Materiă va

Fața proporționată și necompătimi- 
tore, care însă pricinuesce frică. Niol 
pe fața celuilaltă, cu tote că la vedere 
era plăcută și frumosa, nu era esprimată 
compătimirea.

Ii suntă atârnate de capă câteva 
spioe îmblătite și spintecate, cari suntă 
legate cu fire de erbă veștejită.

Tinerii se vădă a fi pretini nedes- 
părțițl. Amândoi se lasă unulă pe u- 
mărulă celuilaltă.

Mâna celui dintâiu este atârnată pe 
mn firul fi acestuia, eră mâna acestuia cu 
degetele’i lungi strînge ca ună șerpe 
peptulă plină și rotundă ală celuilaltă.

Șl-am amețită ună glasă dicândă :
— Fome și amoră! doi frați, fun- 

damentulă a totă ce esistă. Totă vie- 
țuitorulă pentru aceea se mișcă, ca să 
se nutrescă, și se nutresce ca să spo- 
rescă ființele...

Amoră și fome — unulă și acelașă 
scopă au.’ susținerea vieții, a vieții pro- 
priă și a altuia, susținerea vieții năstre 
a tuturora!

Gherlanulu. 

ave destulă, căci rari suntă dilele în 
care nu se anunță defraudărl. Semnă 
ală timpului!

* , * *
Etă verdictulă Curței de Casația din 

BucurescI în procesulu ex-generalului An- 
ghelescu, fostă ministru de resbelă, des
pre care ni-se telegrafiase încâtva necorect: 
Acusatul este găsit culpabil d’a fi primit 
mită dela d. Broadwel, pentru a face ca în- 
crucișătorulă „Elisabeta“ să fiă dată ca
sei ală cărei samsară era mituitorulă ,• 
a violată deci legea despre responsabi
litatea ministerială; în cestiunea plum
bului și a cismeloră a violată de aseme
nea legea de comptabilitate a Statului 
și despre responsabilitatea ministerială, 
fapte cari aducă după sine pedepsă de 
2 ani închisore și minimum 200 lei 
amendă. Curtea admițândă însă circum
stanțe atenuante, „îlă condamnă la 3 
luni închisore, 5.000 lei amendă și
30.000 lei despăgubiri cătră stată“ pen
tru pagubele ce i s’a causată cu comanda 
încrucișătorului și aceea a cismeloră, 
perderea dreptului d’a mai pute ocupa 
o funcțiune publică, lăsându-i-se însă 
dreptulă de-a beneficia de pensia ce i-se 
cuvine ca fostă generală în armata ro
mână.

** *
Guvemulu ilalianu a luată hotărîrea 

să înființeze în orașele mai mari ale 
României scole pentru copii coloniștiloră 
italian!, în care să fiă primiți și copii 
români. In aceste scole se va da gra
tuită instrucția și copii voră primi și pâne 
la amedl. Pentru limba italiană se voră 
numi câte ună învățătoră și o învăță- 
tore de naționalitate italiană pentru limba 
italiană, er pentru limba română se vor 
numi învățători și învățătore de națio
nalitate română.

* *
piarului „Kolnische Zeitung“ i-s’a 

interdisu intrarea in-Turcia.
*

Se vorbesce, că vestitulă samsară 
englesă Broadwell va fi dată pe mâna 
judecății, pentru că a mituită funcționari 
de-ai statului în afacerile de furnisărî 
la ministerulă de răsboiu roinânu.

* :je #
„Rumănischer Lloyd“ e informată, 

că doi dintre autorii omorului din strada 
Dionisie în București, cari au fostă prinși 
în Ardeală, au fostă condamnați la morte 
de autoritățile de aci.

Vederile deptajilora Grunwald Bela și Ludovic 
Mocsâry asupra cestiunei naționalităților.

(Estrasă din capitolulu XI ală opului „A regi ma- 
gyar nemeș'1, scrisă de d-lă Ludovică Mocsâry.) 

(Urmare.)

Intre formațiunile realisate pe basa 
ideei de naționalitate figureză indepen
dența Greciei, României, Serbiei, Bul
gariei. Și la acestea e forte observabilă 
inriurința diferițiloră factori de altă genă. 
Mișcarea, ce a dată nascere la aceste 
resultate, este mai multă de natură po
litică, decâtă națională ; punctulă de por
nire n’a fostă, ca toți câți vorbescă 
limba grecă, română, sârbă și bulgară 
sg se unescă în state deosebite, pentru 
ca să-și potă nutri și desvolta liberă na
ționalitatea loră, ci au voită numai să 
elibereze dela Turci țările pe cari aceștia 
le-au subjugată. Au umblată după li
bertate politică, confesională și națională, 
linia de demarcațiune a tendințeloră loră 
au format’o amintirile istorice, la con
frații loră de rassă aflători în alte părți 
nu au reflectată, nici nu șl-au dată si
lința ca pe aceștia sS-i facă a lua parte 
la mișcările loră și să conteze la spri- 
jinulă acelora întru ajungerea scopu- 
riloră loră

Pămentulă classică ală mișcăriloră de 
naționalitate este monarchia austro-ungară 
Cunâscem aceste tendințe, cunoscemă pro
grame, pronunciamente, amă vădută deja 
și mișcări săvîrșite cu mână armată, der 
putemă dice 6re, că scopurile finale ale 
tuturoră acestoră mișcări se potă vede

limpede și că ele în adevSră ară fi de 
natură a desmembra statele, în care se 
află, și ore se potă cunosce acele nouă for
mațiuni de state, pe cari voimă a-le rea- 
lisa ? Căci cine ar pute lua în seriosă acele 
jocuri de idei geografice, cu cari unora 
le place să facă atâta sgomotă? Convul- 
siuni potă să causeze, acesta este ade
vărată; ele potă să devină forte pericu- 
lose și din asta causă a le preveni este 
una dintre problemele cele mai ponde- 
rose : der cumcă direcțiunea desmembră- 
tore și creatore de state nouă ar sta în 
strînsă legătură cu tendințele de națio
nalitate, nu se pote deduce din cele ce 
s’au întâmplată aici pănă acum.

Am amintită acestea ca dovedă, că 
este rătăcită părerea, după care idea de 
naționalitate ar fi devenită pentru ome- 
nimea europeană ună regulațoră nou, 
care acum posede o putere fatalistă, ce 
dă îndărătă pe toți acei factori, cari pănă 
aci au condusă faptele națiuniloră și au 
avut influență hotărîtore asupra sorții loră. 
Sentimentulă de naționalitate și viua 
alipire de ea este deșteptată la fiă-care 
rassă, care-șl are propria ei limbă; aces
tea le-a deșteptată șpiritulă de civilisa- 
țiune, pentru-că puterea creatore a aces
tuia mai întâiu și mai întâiu a deștep
tată conșciința de sine și acesta a fă
cută din respectarea naționalității o ces- 
tiune de libertate individuală.

Pe urma ulteriorei desvoltărî a ideei 
a călcată și tendința, ca, fiindă națio
nalitatea asigurată mai vîrtosă prin esis- 
tența statului, să se realiseze astfelă de 
formațiuni de state, încâtă marginile 
amândurora să coincidă. S’au și făcută 
încercări în direcțiuna acesta cu succesă 
mai multă ori mai puțină, și decă din 
teritoriulă Europei s’ar pute face acum 
tabula rasa, probabilă că noua formați
une de stată s’ar face după naționalități. 
Der pedecile, ce stau fn calea progra
mului „ună stată o naționalitate", suntă 
atâtă de mari, încâtă a se realisa pre- 
tutindenea acâstă tendință în modă ne
condiționată și inexorabilă, este impo
sibilă și de aceea nu trebue să șe.credă, 
că aici ne aflămă în fața unei situațiunl 
atâtă de fatale, dinaintea căreia nu ne 
putemă feri, și care pe noi toți ne osân- 
desce nu numai la o luptă continuă,, ci 
la o adevărată luptă, pe morte și 
vieță.

Conceptulă, că idea de naționalitate 
desmembreză statele și crează altele 
nouS, semnalâză deadreptulă răsboiu pe 
morte și vieță între naționalități. Cine 
primesce politica de naționalitate, care 
este efectulă unei astfeliu de idei, pri
mesce lupta pe morte și vieță. • Și o pri
mesce fără' ca sS fiă lipsă a-o primi.

Numai aceia potă să dea situațiunei 
asemenea colorită fatală, cari sâmtă plă
cerea de a se bate, cari credă a fi si
gură resultatulă favorabilă ală luptei și 
cari nu se înspăimântă nici de arme, 
cari trebuescă folosite, nici de suferin
țele cu cari este împreunată chiar și răs- 
boiulă victoriosă.

Și pentr’ună astfeliu de răsboiu tre- 
bue să fiă dispuși mai vertosă aceia, cari 
în cestiunea de naționalitate stau pe te- 
râmulu conceptului de stată. Conceptulă 
națională preferă transacțiunea, înaintea 
lui nu este desprețuită ori câtă de mică 
resultată, ce-lă pâte dobândi în intere- 
sulă naționalității; mai bine puțină de
câtă nimica. Conceptulă de stată con- 
templeză într’ună modă deplină siste
matică organisația statului, ba o privesce 
ca pe o mașină, din care nu pdte să 
lipsescă nici o rotă. După ce însă uni
tatea de limbă formeză o parte a pu
ternicului organismă de stată, ba for
meză chiar partea cea mai esențială, — 
tendința pentru realisarea acelui stată 
nu se pdte opri pe câtă timpă naționa
litatea de stată nu numai îșl va câștiga 
rangulă de absolută domnitdre, ci va 
nimici chiar tote celelalte limbi și na
ționalități, pentru că acestea suntă pedecl i 
permanente și încă mari la formațiunea 
unității de stată. (Va urma.)

întâmplări diferite.
Furtu. Ionă Lupu din Racovița vându 

lui Simionă Neculae Onițu din Porcești 
doi boi. Lupu dormi o nopte la Onițu 
și dimineța, când plecă, luâ cu elă și 
cinci piei de 6ie ce atârnau în șopronă, 
din care șl făcu trei peptare. Gendarme- 
ria puse mâna pe elă și-lă aresta.

îngropată de viu. Din Reșița se 
anunță: Lucrătorii ocupați la construirea 
podului ce se face aici tocmai săpau la 
o mare bucată de pământă, când unulă 
din ei, Neculae Periană, alerga la celă 
mai periculosă locă, ca sS’șI ia o sapă 
ce o uitase acolo. Ună supraveghetoră 
îi striga să se ’ntorcă, der fu pre tărdiu. 
Pământulă desțelenindu-se cădu în adân
cime și ’ngropâ pe nenorocitulă lucrătoră, 
care a fostă scosă mortă.

Strivită. O femeiă se duse cu ună 
băiată ală ei la mora din Cristiană, corn. 
Sibiiu, ca se dea grâu de măcinată. Pe 
când transporta grâulă din cară în 

| moră, băiâtulă se duse pe ghiața cana
lului, care fiindă subțire, se rupse și bă- 
iatulă ajunse între roțile morii, care-lă 
striviră.

Pazitoru care dorme. Ionă Karoli, 
păzitoră de nopte în Tălmaci, găsi cu 
cale mai bine să dormă acasă decâtă se 
stea de pază. Gendarmeria dela Turnu- 
roșu făcu arătare contra lui.

Urmărită și prinsă. In contra lui 
Veltiană Ilie lui George din Vestemă, 
care era bănuită că a falsificată polițe, 
dete tribunalulă din Sibiiu mandată de 
urmărire. Veltiană se duse în România, 
de unde întorcându-se fu prinsă de gen- 
darmeriă.

încercare de sinucidere. Elevulă 
facultății de medicină din Pesta, Ioh. 
Zeyk din Ardeală, a încercată la 17 
Decemvre n. să se sinucidă, împușcân- 
du-se cu ună reyolveră. Glonțulă a pă
trunsă în partea stângă a peptului. Vieța 
îi este în periculă. Ca motivă ală sinu- 
ciderei a dată elă starea de slăbiciune 
fisică și spirituală, în care se afla în tim- 
pulă din urmă.

Focă. In Nou, corn. Sibiiului, a arsă 
șura lui Martin Grâu. Paguba de 900 
fl. e asigurată. In Vordă a arsă șura 
de fână a primarului Ioh.. Sturm. Pa
guba e asigurată.

Furtă. In Homorodă i-s’au furată 
văduvei Sarah Brecz diferite lucruri în 
preță de 36 fl. 73 cr. — Economiloră de 
oi Vladă și Comană din Rășinari li-s’au 
furată de pe hotarulă . .gnitei doi berbeci. 
Făptuitorulă s’a descoperită, e Toma 
Mihu din Nucetă, fostă servitoră la 
Vladă. •— Lui Ionă Vleda și Bucură 
Pârvu din Râșnovă li-s’au furată în 
Șercaia din cară două bucăți (111 metri) 
de zeche albă. Furtulă l’a comisă cis- 
marulă Michael Franz, care locuesce în 
curtea lui Martin Gross, unde trăseseră 
păgubașii cu carulă., — La târgulă de 
deunădl în Făgărașă i-s’a furată femeii 
Mozes Szabo din Sepsi-St.-GeorgI o bu
cată de zeche albă în preță de 60 fl. 
Făptuitorii s’au descoperită, suntă George 
Neculaie Sasu, Ionă Sasu și Neculaie 
Moise, toți din Hureză, Mateiu Funaru 
din Copăcelă și Toma Carnea din Ilenl. 
La George Neculaie Sasu s’au mai gă
sită 8 bucăți de pele tălpăcită pentru 
tălpuită, furate dela polarii George 
Haupt, Maria Krauss, Franz Szilagyi, 
Karl și Frideric Essigmann.

Din camerile române.
Din lucrările și. actele cameriloră 

române dela întrunirea loră și pănă adl 
însemnămă următorele ca mai impor
tante :

D-lă deputată Michail Cogălnicenu a 
cerută să i-se comunice învoielele și 
contraptele agricole dintre proprietarii 
și sătenii din județele unde au fostă răs 
cdle în primăvera trecută.

D-lă deputată Neculae Blaremberg a 
depusă o propunere pentru reînființarea
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FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15

la „Goldenen Reiclisapfe 1“
Pilule pentru curățirea sângelui, mai înainte numite „Pilule universale", mentă cu 

totîi dreptulu numirea din urmă, de ore-ce în faptă nu esistă aprope nici o bolă, la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efectulă lord rairaculosă. în cașurile cele mai cerbi- 
cdse, la cari multe alte medicamente s’auîntrebuințată înzadaru, s’a dobendită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după ună scurtă tinrpă deplină însănetoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiore I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate cu rambursă 1 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 pdte trimite.

Numai acele pilule sunttf de considerată ca veritabile, a cărord instrucțiune este 
prove^ută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculu fiă-cărei cutiore pârtă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii, -țp©

Au incursă o mulțime de scrisori, prin cari consumatorii 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.

Reproducemu aci numai câteva dintre multele scrisori de mulțămită.
Schlicrbach, 17 Fobruariu 1888.

Onor. Domnule! Respectuosu subsemnatulu 
Ve rdgă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele D-v. in adeverii forte folosite re $i escelentă pu
rificator e de sânge. Cu înaltă stimă

lg. Neureiter, medică.

Hrasche lângă Flodnig, 12 Sept. 1887.
Onor D-le! D-deu a voitu ca se ’mi intre în 

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
sulă dobândită: In patulu de lăudiă (chendeliă) 
me răcisemu astfeliu, încâtu nu mai putdmu 
lucra, si așfi fi de sigură deja mdrtă, dâcă nu 
mă-ar n scăpată pilulele d-vdstrâ admirabile. 
D-deu sS V6 binecuvinteze do mii de ort pentru 
acâsta- Am încrederea, că Pilulele D-v, mă vor 
însănătoșa de totă, astfel precum ele au folosit 
și altora Thoresia Knific.

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

rdsă mulțămire în numele mătușei mele, care 
a suferită cinci aDi de catarrh chronic la sto
mach. Vieța îi era ună chină și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primită o cutidră 
cu escelentele Pilule ale D-v., purifi. atoro de 
sânge, și după întrebuințarea loru mai îndelun
gată s’a însănătoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

Mtiler inxersdorf, lângă Kirchdorf, Austria de susu.
10 Ianuariu 1886.

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

rificătdro de sânge. Trebue se Ve esprimu cea 
mai îndeplină recunoștința în privința valdrei 
acestora pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturora suferindilorQ, unde mi se va da 
ocasiune. Ve împuternicezu, ca despre acesta 
a mea mulțămită se dispuneți după plăcii în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

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

Onor. Domnule! Ve rogă amicabilu a’mî 
trimite unu sulă cu 6 cutidre Pilule universale 
purificătdre de sânge. Numai minunateloră Pi- 
lurî ale D-v. am se mulțămescu, că am scăpată 
de o suferință la stomach, care m’a chinuită o 
ani. Aceste PilurI nu voru lipsi nici odată din 
casa mea, și Ve esprimu prin acesta mulțămită 
mea cea mai căldurdsă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwikl.

Rohrback, 28 Februariu 1888
Onor. Domnule ! In luna lui Noemyre a. tr. 

am comandată la D-ta unu sulu cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată celă mai bun 
succesu; sufereamu ambii de durere de capă 
violentă și de scaună nerogulatu, astufeliu că 
eram deja aprdpe de desperare, cu tdte că sun- 
temu numai de 46 ani. Și ce se yedi! 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 cutia 35 cr., cu 
trimiterea francată 60 cr.

Pomadă de Tanochinin de I. Pserlwfer, 
cea mai bună dintre tote reme
diile pentru crescerea părului. Un bor- 
canu 2 fl.

Plastru universalii de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totîi 
felulă de bube rele și la umflături în
vechite, ce se spargu periodicii la pi- 
ciore, la degetu, la rănile și aprinde
rile de ț-ițe și la multe alte suferințe 
de acestu soiu, s’a probată de multe 
ori. 1 borcanii 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de eurățeniă de A. W. 
Bulrich. Ună remediu de casă esce- 
lentiî contra tuturora urmăritorii diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtu, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachetfi 1 fl.

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

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

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

Aliflă americană contra rheumatismului, 
celă mai bună medicamentă la tdte su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bdlă de tremură), junghiu la. urechi 
etc. 1 fl. 20 cr. 91

Praffl contra asudării pieioreloru, 1 cu- 
tiă 50 cr. cu trimiterea francată 75 cr.

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

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

Balsamu englezescu, 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 tdte cțiarele austriace, și la casă, când unele din aceste 
specii nu s’ară afla în deposită, se voru procura la cerere cu promptitudine și câtă se 
pdte de eftină.

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

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

Tuse nu mai este!
Efectulă surprinzătorii ală sucu

lui de ceapă, rațională disolvată și 
preparată pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de peptă și de gâtă se con
stată în modulă celă mai strălucită 
după întrebuințarea bonboneloră de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite:

In Brașovu la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albău; Depoulu 
principal în Kremsier la farm. F. Krizan.

Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 
ă 5 cr. se potti. cumpăra în 
tutungeria I. Gross, în libră
ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.

Avisu d-lorl abonați!
Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 

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

Domnii, ce se aboneză din nou, se binevoiască a scrie adresa 
lămurită și să arate și posta ultimă.

Totodată facemu cunoscută tuturoră D-loră abonați, că mai 
avemă din anii trecuți numeri pentru complectarea colecțiunilora 
„Gazetei", precum și câteva întregi colecțiuni, pentru cari se potă 
adresa la subsemnata Administrațiune în câsă de trebuință.

Administraț. „Gaz. Trans.“

fondată la 1878

LUDWIG GROSZ 

Atelieru teenieu pentru dinți

Sosirea §1 elecaroa îronarilorii si nostelorn îs Brap.
I. Plecarea trenuriloru:

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

2. Dela Brașovă la Bucurescî:
Trenulă mixtă Nr, 318: 1 6ră 55 minute după amedî.

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

Trenulă de persone Nr. 308: 9 ore 46 minute înainte de amedî.
Trenulă mixtă Nr. 316: 9 ore 52 minute sera.

2. Dela Bucureci la Brașovu:
Trenulă mixtă Nr. 317: 2 ore 32 minute după amedî.MERSUL TRENURILOR

Budapesta—Predealu
Tren de 
per- 
sdne

Trenu 
accele

rată

Viena 11.10 8.-
Budapesta 7.40 2.-
Szolnok 11.06 4.05
P. Ladâny 2.02 5.47

Oradea-mare 4.18 7.01
7.11

Vârad-Velencze
Fugyi-Vâsărheli
Mezo-Telegd 7.41
Rev 8.10
Bratca
Bucia
Ciucia 9.04
Huiedin 9.34
Stana
Aghiriș
Ghirbeu ’
Nădeșel

Clușiu j 10.34
11.15

Apahida 11.34
Ghiriș 12.45
Cucerdea 1.30
Uio ra 1.37
Vințulu de susă 1.45
Aiud 2.07
Teiușu 2.26
Crăciunelă 3.11
Blașiu 3.24
Micăsasa 3.54
Copșa mică 4.09
Mediașă 4.21
Elisabetopole 5.11
Sighișora 5.45
Hașfalău 6.12
Horn or odă 7.32
Âgostonfalva 8.17
Apatia 8.37
Feldiora 9.06

I 9 45Brașoyd ' 1.55
Timișîi 2.53
Predealu 3.28

Bucurescî 9.35

Trenu 
omni
bus

Trenu
mixt

Predeal A—Budapesta
Tren de 
per- 
sdne

Trenh 
accele
rata

Trenu 
mixt

Trenu 
omni
bus

3.10
7.38
5.39
8.46
9.18
9.27
9.44

10.21
11.38
12.16
12.54

1.57
3.11
3.40
4.15
4.36
4.58
5.26

6.18
9.38 

12.02
1.51
2.11
2.19
2.32
2.55
3.38
4.01
4.23
4.49
5.31
5.40
6.12
6.24
6.38
6.56
7.15
7.41
9.18

10.-
10.09
10.19
10.48
11.55
12.34
12.52

1.34
2.19
2.46
3.31
3.59
4.32
6.53
7.21
8.23
9.02
9.52

Bucurescî
Predealâ
Timișă

I
Brașovu j

Feldiora
Ap ața 
Âgostonfalva 
Homorodă 
Hașfaleu 
Sighișdra 
Elisabetopole 
Mediașă

Copșa mică

Micăsasa
Blașiu
Crăciunelă
Teiușfi
Aiudfl.
Vințulu de susă
Uidra
Cucerdea
Ghirișă
Apahida

Clușiu

Nădășelă
Gîhrbău
Aghireșu
Stana
B. Huiedin
Ciucia
BuciaI jBratca
R.4v
Mezo- Telegd 
Fugyi-V  âsârheli 
V ârad-V eleneze

IOradea-mare

P. Ladâny 
Szolnok
Budapesta

Viena

4.10
4.56
5.37
6.07
6.55
8.36
9.13
9.56

10.37
10.59
11.16
11.37
12.16
12.33

1.51
2.18
2.48
2.56
3.14
4.01
5.28
5.56
6.37
6.58
7.14
7.29
7.56
8.18
8.58
9.15
9.34
9.53

10.25
10.47
10.57
11.04
11.19

1.15
3.29
6.33
2.50

7.30
1.14
1.45
2.32
7.10
7.31
8.14
8.36
9.12

10.24
10.46
11.19
11.47
12.02
12.09
12.25
12.53

1.05
1.47
2.08
2.30
2.37
2.53
3.26
4.40
5.-

1
)

5.32

6.11

6.43
7.12

7.51
8.17

8.42
8.47

10.08
11.51
1.55

TÎ5

10,50
1.33
3.29
7.45
6.05

8.-
8.36
9.02
9.32

10.11
10.51
12.16
1.2.50
1.19
2.—
3.04
3.36
3.52
4.03
4.47
7.30
3.15

10.—

Mureșu-Iaidoșu-Bistrița Bistrița-jBureșu-ljudoșu

Murășă-Ludoșă 
Țagă- Budatelecă 
Bistrița

4.40 Bistrița
8.021 Țagă-Budatelecă 

Mureșă-Ludoșu

Notă: Numerii încuadrațl cu linii grose însemneză orele de nopte.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașovu

9.41
1.11


