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Din cnusa sflnteloru sărbători ale Nas- 
cerei Domnului, diarulu nu va apără penă 
Mercur! sera.

Brașovu, 24 Decemvrie v.
Ce ar fi de vieța ndstră, ce 

curge ca apa unui rîu, aci mai 
lina, aci mai repede, strecurându-se 
printre nenumeratele pedeci ce-i 
stau în cale, ori trecendu cu pu
tere peste ele, ce curge neînce
tată și fără oprire c# ȘÎ ndpte, 
decă nu amu mai ave și câte ună 
momentu de repausă, când ochiul 
nostru obosită se recrează privind 
înderetu și înainte și când sufle- 
tulu nostru se înalță peste mise- 
riile cfilni06 în sfera ideală, ce în- 
cunjură ca o sfântă aureolă ținta 
spre care stăruimu.

Fericiți cei cari în asemeni 
momente se vedu mai apropiațî 
de ținta lorii, cari privindu înde- 
retă se simtă mai mulțumiți de 
calea ce au străbătut’o și cărora 
le surîde înainte ună viitoru mai 
veselă și mai plăcută.

Noi Românii nu ne putemă 
numera ac|i între acești fericiți. 
Lungă și plină de suferințe este 
drumulă ce l’amă percursă și (file 
grele ne mai stau înainte. Der 
ună sentimentă adencă de-o pu
tere magică ne cuprinde totuși 
când înălțându-ne sufletulă peste 
necazurile c|ileL ne gândimă la 
vecurile de reștriște peste cari 
amă trecută și vedemă, că amă 
remasă neatinși de iempestățile 
loră, amă remasă cu trupă și cu 
sufletă •— Români.

Der decă acestă sentimentă ne 
întăresce în speranțele nostre și 
ne îndoesce forțele, ca se putemă 
păși fără șovăire înainte pe calea 
aspirațiuniloră nostre legitime și 
drepte, nu trebue se uitămă, că 
cei cari nu ne voescă binele, ci 
peirea, grămădescă (ți de eJi pe- 
decl în calea ce avemă se o mai 

străbatemă, în credință că odată 
vomă da de o stavilă pe care nu 
o vomă mai pute nici sparge, nici 
trece peste ea.

Cuprinși de sentimentulă ven- 
josiei și puterei nostre de vieța, 
le putemă <țice dușmaniloră noștri: 
deșertă e credința vdstra!

Der va înțelege ori-și-ce Ro
mână, că mergendă înainte cu pu
terile împărțite ca pănă acum, totă 
mai grea și cu mai mari jertfe și 
perderl va fi împreunată lupta 
nostră pentru esistența națională, 
totă mai obositbre voră fi opin
tirile, ce le vomă face ca se ne 
apropiămă de ținta aspirațiuniloră 
ndstre, de-a ne crea ună viitoră 
demnă și sigură, viitoră pe care 
și Dumnezeu sfântulă ni-lă voesce.

Decă vomă urmări cu aten
țiune evenimentele celoră douetțecl 
de ani din urmă, de când s’a în
tunecată din nou ceriulă vieței 
nostre politice și naționale, vomă 
găsi, că mai întotdeuna pe lângă 
vitregimea împrejurăriloră și pe 
lângă furia dușmaniloră românis
mului ne-au adusă pbte celă mai 
mare reu însăși slăbiciunile nostre, 
lipsa de solidaritate în acțiunile 
nbstre.

Atunci când se cerea să pu- 
nemă cu toții umeră la umeră des- 
voltândă cea mai mare energiă în 
lupta de aperare, adversarii noștri 
nu întâmpinau de multe ori de- 
câtă slabele puteri ale unoră gru
puri singuratice, conduse de sen
timentulă de datoriă națională der 
lipsite de entusiasmulă ce’lă pbte 
da omului numai consciința că 
luptă cu puteri unite.

Unulă câte unulă amă fostă 
bătuți și risipiți și atunci, când ni 
s’ară fi dată posibilitatea ca în 
unire să respingemă și se spulbe- 
rămă uneltirile contrariloră.

Pare că păcatele strămoșiloră 
noștri ne țină încă și aefi în lan

țurile patimiloră ce ne-au desbi- 
nată în trecută și ne-au făcută 
robii altora.

Aceste patimi trebue se le ster- 
pimă din inimele nostre. Ună po- 
poră care aspiră la libertate și la 
bunăstare națională trebue se fiă 
condusă numai de sentimentele 
nobile ale jertfirei, abnegării de 
sine și ale dragostei frățesc!.

Se privimă înjurulă nostru și 
vomă vede, că totă ce s’a făcută 
bună și folositoră, totă ce cons- 
titue ac|I mulțumirea și gloria po- 
poreloră este resultatulă unirei 
forțeloră și ală conlucrării frățescl 
pentru realisarea nobileloră loră 
aspirațiunl.

Și decă în aj unulă mardi săr
bători creștinesc!, ce ne-a adusă 
lumina cunoscinței, inima ni-se 
înalță peste miseriile vieții nbstre 
(țilnice, ea este pătrunsă de cre
dința, că fii luminați ai poporului 
română voră rupe odată lanțurile 
păcateloră strămoșesc! și voră da 
lumei o probă adevărată despre 
puterea Românului când lucră în 
unire.

Și acestă credință nu este de
șertă.

Ea este înrădăcinată în ini
mile nbstre și atemă numai dela 
noi ca să-o vedemă cu-o (ți naai 
curend realisată,

In sămnulă acestei tari și ne
strămutate credințe le dorimă fra- 
țiloru noștri de pretutindeni: săr
bători fericite!

Conferința militară înViena.
La 1 Ianuarie n. s’a ținută în pa- 

latulă din Viena o conferință militară, 
sub președința Majestății Sale. înainte 
de ținerea conferinței, Monarchulă a pri
mită pe ministrulă de răsboiu Bauer. 
La conferințe au luată parte: archidu- 
cele Albrecht, inspectorulă infanteriei 
principele de coronă Rudolf, inspecto

rulă artileriei archiducele Vilhelm, minis- 
trulă de răsboiu Bauer, inspectorulă ca
valeriei prințulă Croy și inspectorulă ge
niului br. Salis-Saglio.

După cum comunică „N. W. Tgbl.“, 
conferința s’a ocupată cu programulă de 
lucru ală anului 1889. Obiectulă des- 
bateriloră l’au formată între altele dis- 
posițiunile de esecutare a nonei legi mi
litare, precum și plănuitele schimbări 
în efectivulă trupeloră de infanteriă și 
de artileriă. Sporirea contingentului anuală 
are să se facă în prima liniă la acele 
corpuri de trupe, care au ună efectivă 
mai mică din causa trimiteriloră de 
trupe în provinciile ocupate, de aseme
nea despărțămintele de artileriă nou în
ființate și anume divisiunile de baterii 
Nr. 29 pănă la 42 inclusivă au să fiă 
sporite la efectivulă obicinuită de pa
tru tunuri (pănă acuma două) într’o ba- 
teriă.

Flotila de resboiu pe Dunăre.
Cetimă în „Romanischer Lloyd“:
Din parte oficiosă se desminte soi

rea, că monarchia austriacă voiesce să 
creeze o flotilă de răsboiu pe Dunăre. 
Astfelă de desmințiri trebuesoă primite 
totdeuna cu precauțiune. Le place a 
pregăti publiculă încetulă cu încetulă 
pentru anumite scirl. De faptă cestiu- 
nea flotilei dunărene devine actuală nu
mai când se va fi esecutată regulare a 
Porțiloră de ferii. Precumă ni-se co
munică, regularea Porțiloră de feră cere 
celă puțină timpă de cinci ani, plănuita 
flotilă dunărână însă se pote echipa com
plectă în timpă de doi ani. Prin urmare 
acestă cestiune se va pune la ordinea 
(filei numai mai târdiu, der fără flotilă 
Austria nu va rămâne nicidecum E 
probabilă, că viitorulă bugetă ală ma
rinei va conține deja și o sumă de 
20—30 mii fl. pentru studiarea planuri- 
loră respective.

Unu confiictu Maro-francesfi.
Intre guvernulă bulgară și între 

consululă francesă din Burgas s’a ivită
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Novelă.

V.
(Urmare și fine.)

Guță Zîmbrenă n’avea nici cea 
mai mică cunoscință de cele ce se în
tâmplaseră.

Vedâpdă mai la începută, că n’o în- 
tâlnesce de locă, nu-i scie locuința, nici 
n’avea cine să’i dea informații despre ea, 
Guță era în firma credință, că ea l’a 
uitată, că nici nu vrea să mai scie de 
elă și că cine scie în ce chipă se va fi 
aședată undeva cu bunică-sa.

Era parcă ună făcută, că ori câtă 
umbla să’i dea de urmă, nu’i succedea 
de locă. I-se părea că în calea vieții sale 
a vădută nu pe Maria, ci o nălucă amă- 
gitore, și o amăgire în primulă amoră 
multă neîncredere versă în sufletulă celui 
amăgită.

Elă începuse a urî lumea, ura sgo- 
motulă și din socială, cum era, se făcu 
forte retrasă.

într’o di Guță eși la largă afară din 
orașă. Ișl luâ drumulă cătră vila unde 

Maria îi născuse odată în sufletă atâta spe
ranță, atâtea ideale. Gândea, că va în
tâlni ună omă în calea lui, care să’i- 
spună de feliulă pierderei stăpâniloră 
vilei, și de multe pe cari elă ar fi vrută 
să le scie.

Când era apr op e de țînta plecărei 
sale, vădu în depărtare o figură de fe- 
meă, bine învălită. Elă își opri pasulă 
s’o aștepte. Cândă erau numai câțiva 
pași unulă de altulă, inimile loră înce
pură a tremura ca verga. Totă mai aprope, 
mai aprope cândă se vădură unulă de 
altulă, femeea vru să’șl schimbe direc
ția, der înmărmurită ca o statuă ea în
cremeni pe locă și nu mai putu merge. 
Guță o vădu cum își plecă capulă, cum 
își trage vălulă peste obraji — și s’apro- 
piâ de ea. Trăsări grozavă cândă recu
noscu în ea pe Maria și ună floră pu
ternică îlă străbătu din tălpi pănă în 
creștetă.

După câteva minute, ea s’apropiâ 
de elă cu lacrimi în ochi și’i dise:

„Ce bine ar fi fostă să nu ne mai 
întâlnimă!“

„Pentru-ce, Mario ?“
„Vei înțelege’ndată. Dă’mi brațulă să 

mergemă mai departe."
Plecară întocmai ca odinioră de sub 

arborulă ce-i scutise de ploiă, der nu și 
cu aceleași inimi, nu și cu aceleași sim
țiri. Maria era cuprinsă de o adâncă 
tristeță, pe Guță-lă chinuia o neliniște 
tdtă așa de adâncă.

„Și gândeai că o să ne mai întâlnimă 
vre-odată ?“ o întrebă elă.

„In veci Guță nu!" răspunse Maria 
suspinândă.

Elă începu apoi să’i spună cum a 
umblată și ce a pățită și’i spunea așa de 
cu- încredere, încâtă Maria începu să 
plângă și’șl lăsa capulă pe umărulă lui.

„O, de ce a fostă să ne întâlnimă 
așa târdiu! Decâtă acum mai bine să nu 
ne fi mai întâlnită nicl-odată."

„Nu mă doriai Mario ?“ întrebă Guță 
cu tonulă unui desnădăjduită,

„Te-am dorită totdeuna, Guță, der 
multe s’au întâmplată de atunci. Pe 
moșulă l’am perdută, pe sărmana 
bunică-mea asemenea. Amândoi zacă 
în țărîna rece a mormântului, numai 
eu singură am fostă osândită de sorte 
să umblu rătăcindă ca o nebună", replică 
Maria plângândă cu hohotă.

„Cum? Ce ți-s’a întâmplată?"
„Iartă-mă, Guță, dâcă-țl spună că 

nu-țl potă destăinui nimica."
„Pentru ce, Mario ? N’ai încredere 

în mine? Eu te voiu mângâia și întări, 
vorbesce-mi," răspunse elă îngrijată.

„Prea mare durere țl-așă pricinui."
„Mario ? pentru Dumnedeu, tu 

țl-ai — — —."
„Nu, Guță, am întregă mintea, der 

n’am avut’o atuncea," răspunse ea pri- 
vindu-lă cu temere.f

„Spune-mi, Mario, te conjură în nu
mele iubirei mele, spune-mi," dise Guță 
tremurândă și gândindu-se la cele ce se 
puteu desvăli.

„In zadară, căci fericirea nostră nu 
se mai pote țese în plaiulă acestei 
vieți."

„Nu te pricepă, Mario. De ce te 
ferescl a’ml spune adevărulă?"

„O ce bine ar fi să nu mă pricepi 
niciodată, așă muri liniștită," dise Maria 
cu lacrămile’n ochi. Lângă tine mă simtă 
așa de bine și totuși pare că mă mustră 
consciința. Nu dori însă dela mine să-ț 
spună de ce, și după ce ne vomă des
părți, uită-mă Guță, uită-mă pe veci," 
șfîrși ea tremurândă ca verga.

„Mario, de ne-ară despărți mări și 
țări, eu nu te voi uita."

„Der, Guță dragă, mai multă decâtă 
țări și mări ne despartă lucruri pe cari 
tu nici când nu le vei sci. Lasă-mă der 
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ună conflictă destulă de însemnată. Se 
scie că în Burgas se plănuise o revoltă 
de cătră mai mulțl Muntenegreni sub 
conducerea rusului Nabokof. Oeta cădu 
în manile justiției bulgare și de atunci 
consululă francesă luă pe întrega cetă 
sub protecțiunea sa. Elă cere ca ares- 
tații să fiă judecați amâsurată capitula- 
țiuniloră, er guveruulă bulgară declară, 
că Muntenegrulă nu face parte dintre 
statele, care au subscrisă capitulațiunile 
cu Turcia, deci Muntenegrenii voră fi 
judecați ca și supușii bulgari. La aces
tea consululă francesă a declarată, că 
apărătorii cetei voră renunța la apărare 
și totă odată a sfătuită pe Muntene
greni să nu răspundă la nici o întrebare 
înaintea judecătoriei. Acestă interesantă 
pertractare va începe în cele mai apro
piate dile.

8CIBILE PILEI.
In protopopiatulă gr. cat. ală Clu

bului s’au înființată trei fonduri, anume: 
fondulă cultului, care s’a urcată la 3500 
fi. și din care se împartă cărți de școlă 
în totă anulă ; fondulă reuniunei preo- 
țiloră tractuall, care este de 300 fi., și 
fondulă învățătoriloră, asemenea de 300 
fi. pănă acum.

* * *
Vechiulă orașă Hațegă este în de

cadență; co merci anții mai mari ailui .au 
dispărută unulă după altulă, er dintre 
comercianții mai mici mulțl inși au sără
cită, industriașii asemenea dau îndărătă. 
Târgurile s’au slăbită, nu mai e nici pe 
departe ceea ce a fostă mai nainte cu 
câțl-va ani. Din astă causă bărbați de 
frunte din Hațegă au venită la ideea 
ca să ceră desființarea Hațegului ca 
orașă și declararea lui de comună mare, 
sub cuvântă că nu este în stare a su
porta spesele unui orașă.

Etă unde aduce lucrurile ună gu
vernă vitregă.

* * *
Ministrulă ungureștii de culte și ins

trucțiune a dată ordină strictă ca să se 
sooță din usulă biblioteceloră și ală ins- 
tituteloră de învățământă o scriere ser- 
bescă apărută încă la an. 1885 sub tit- 
lulă : „Istoria ilustrată a poporului serbesca. 
Oprirea acestei cărți o face ministrulă 
sub cuvântă că în ceea ce privesce is
toria Ungariei s’ar contraria cu adevă
rată istorică, ar cuprinde doctrine false 
și că ar fi scrisă cu scopulă de-a face 
nesuferibilă înaintea poporului sârbescă 
nu numai națiunea maghiară, ci și mo- 
narchia și casa domnitore.

Așa e, numai ce scrie Huntalvy- 
Hunsdorfer și tovarășii e „cinstită și 

dreptă“, apoi de-ar scrie măcară și năs- 
drăvăniile cele mai mari.

* * *
In comitatulă Nogradă s’au aflată în 

an. 1887—8 cu totulă 33,016 copii obli
gați la scolă ; scoli au fostă 312, dintre 
cari 3 de stată, 25 comunale, 2 private, 
282 confesionale. S’a propusă numai un- 
guresce în 207 scoli, unguresce—nemțes- 
ce și unguresce—slovăcesce în 67, numai 
slovăcesce în 38 de scole. Se simte 
necesitate de a se îmbunătăți salarulă 
învățătoriloră.

Numărulă celă mare ală scoleloră 
confesionale slovăcescl cu limba de pro
punere ungurescă e o dovadă despre per
secutarea biețiloră Slovaci de cătră cam
pionii maghiarisării.

*# *
Se invită la concertată ce-lă va aran- 

gia „Reuniunea de cântări din Dobrau 
în 7 Ianuarie st. n. 1889 în sala hote
lului _la Husariu“. Venitulă curată e 77 ? . . destinată în favorulă fondului Reuniunei 
de cântări. După concertă petrecere cu 
jocă. începutulă la 8 ore sera. Dobra, 
în 30 Decemvre 1888. — Comitetulă. 
Prețulă locuriloră: Loculă I. 80 cr., lo
cuia II. 60 cr., parter 40 cr. Bilete se 
potă căpăta la d-lă Adamă Leșnicană 
poștară și sera la cassă. Programulă: 
1) „Furtuna", coră de I. Durner, esecu- 
tată de corulă bărbăteștii. 2) „Teatrală 
viețeiu, poesie de P. Dulfu, declamată 
de d-na Cornelia Medveșă, 3) „Hora Se- 
verinului'1, coră de L. Wiest, esecutată 
de corala mixtă. 4) a) „Te-ai dusă iu- 
bit’o...a de C. Porumbescu. b) „Luna 
dormti, arie grecă, romanțe cu acompa- 
niamentă, cântate de d-șora Eugenia Cu- 
teanu. 5) „Sub acestă neagră stâncă...u, 
serenadă, esecutată de corulă bărbătești,. 
6) „Solo de violinău, esecutată de d-lă 
Kăllay F. 7) „Trecui valea.coră de
I. Mureșianu, esecutată de corulă mixtă. 
8) „Cunoscă ună ochiu...“, romanță cu 
acompaniamentă de Reichard, cântată de 
d-na Cornelia Medveșă. 9) „Scrisorea a 
III-au a lui M. Eminescu, declamată de 
d-lă Ios. Morariu. 10) „Hora Ploiei^, cor 
de G. Dima, esecutată de corulă bărbă
teștii.

** *
In 7 Ianuarie 1889 st. n. (a doua di 

de Crăciună) „Rezmiunea Română de cân
tări din Oravițau va juca în teatru: 1) 
„Sărutatulău comediă în 1 actă, de I. 
Rosen, tradusă de Gr. V. Personele: 
Glonțană, căpitană în pens, d-lă Jiană; 
Matilda, fîă-sa, d-șora Bistrenă; Frunză- 
renă, librară d-lă Sv. Purgară; Maria, 
soțiă-sa, d-șdra N. Szerenyi; Clarinescu, 
comp, de mus. d-lă PavlovicI; Crețu, 
ajutoră de librară, d-lă C. PoenarI; Al- 
cuța, bucătăresă, d-șora Talescu; Ună co- 

missionară d-lă Pătășană. Acțiunea se 
petrece în librăria lui Frunzărenă. 2) 
„Craiu Nou“ Operetă în 1 actă de V. 
Alesandri, musica de C. Porumbescu. 
Dirigentă d-lă F. Zech. Personele: 
Moșă Corbu, cimpoieră bătrână d-lă L. 
Dragoescu ; Bujoră, sergentă de jandarmi, 
d-lă Andrițoi; Leonașă, tînără, d-lă Bog
dană ; Ispravniculă d-lă Jiană; Anica, 
orfană d-șora El. Purgară; Dochița, tî- 
năra țărancă, d-șoraIul. Dragoescu. Fete, 
flăcăi de munte. Jandarmi. 3) Petrecerea 
de (Zanjțw în sala „Coronei.“ Biletele dela 
teatru servescă de biletă de intrare. Pre
țulă locuriloră: Balconă 1 fl. Scaună 
în parteră 60 cr. Intrare în parteră 50 
cr. Galeriă 30 cr. Studenții și soldații 
în parteră și pe galeriă plătescă prețulă 
pe jumătate. Biletele se capătă în pră
văliile d-loră PavlovicI jun. și D. Po- 
crenă și sera la cassă. Deschiderea cassei 
la 7, începutulă la 8 6re precisă.

Din camerele române.
In senată d-lă senatoră Ianovă pre

sents o propunere pentru înlocuirea scru
tinului pe lustă cu scrutină individuală 
la alegerile comunale.

S’a alesă o comisiune care să trans
forme .propunerea în proiectă de lege.

D-lă senatoră Lerescu cetesce o ce
rere d’a se face linia ferată Argeșă-Pi- 
tescl.

D-lă ministru Marghilomană dice, 
că isvdrele ordinare ale bugetului suntă 
insuficiente a susțină rețelele căiloră fe
rate esistente. Promite însă că acestă 
liniă are să intre între cele proiectate 
în construire pentru campania anului 
viitoră.

Urmeză 2 indigenate, unulă ală 
d-lui Const. Cernescu, română din Ar- 
deală, și altulă ală d-lui Wilchi Fritsch.

D-lă senatoră Cămărășescu dice că 
d-lă raportoră să arate ce actă e la do- 
sară, din care să se constate, că e ro
mână, deărece vede că d-nulă Cernescu 
e de religia greoo-catolică?

I se arată în cele din urmă actulă 
autentică, că e română, d-lui Cărămă- 
șescu, care se declară satisfăcută.

Se pune la votă acestă recunoscere 
de cetățenă română și se primesce cu 
52 bile albe contra 8 negre.

Ală doilea indigenată, ală d-lui W. 
Fritsch, încă a fostă votată după o 
scurtă desbatere.

D-lă senatoră V. A. Urechiă dă ce
tire raportului pentru ridicarea unui 
monumentă în memoria lupteloră dela 
1877.

D-lă generală Mânu, ministru de 
resbelă, mulțumesce^senatului pentru in- 
teresulă ce-lă părtă armatei. Spune că 
guvernulă va studia cestiunea șl-apoi va 
face totă ce crede că e bine în acestă 
privință. Se va îngriji d’asemenl ca cei 
cari au fostă în luptă și au devenită in- 
firnl încâtu nu potă lucra, sâ nu mai 
sufere de aici încolo miseriă.

S’a votată calitatea de cetățenă ro
mână a d-lui Daniilă Ciocârlia.

In cameră d-lă deputafă N. Ceaur- 
Aslan întrebă guvernulă, decă are vre-o 
obligațiune cu cassa Bleichroder din 
Berlină pentru împrumutulă de 26 mi- 
lidne lei, necesară a se scote din circu- 
lațiune biletele hipotecare de 20 lei ale 
Băncii Naționale, în scopă d’a se mic
șora agiulă.

D-lă ministru de finanțe Glicrmani 
răspunde, că guvernulă n’are nici ună 
angaj amentă cu acea cassă, și că nici 
nu va face acestă împrumută pe pieța 
din Berlină. Agiulă n’ar fi fostă așa 
de ridicată, decă nu esistau pe pieță 
acele bilete în valore de 26 milione. 
Pentru a dispăre cu desăvârșire agiulă 
este trebuință a se modi6ca legea și 
statutele Băncei Naționale în așa felă 
de chipă, ca biletele să nu represinte de- 
câtă aură, și a se modifica legea mone
tară, prin care să se stabilescă ca mo
neda liberatoriă să fiă numai monedă de 
aură. Conchidândă cere să se voteze 
proiectulă său de lege.

D-lă Al. Lahovary, ministru ală do- 
meniiloră, dice că prin acestă împrumută 
și prin retragerea bileteloră hipotecare 
nu e vorba de plata unei datorii a Băn
cei, ci a publicului. In anulă 1880, d. 
Ionă Brătianu a emisă bilete hipotecare 
cari erau ună felă de hârtiă monedă, 
ceea ce vrea să dică ună împrumută fă
cută de stată. Ne <ji°ea atunci d-nulă 
Ionă Brătianu, că a făcută ună împru
mută fără ca statulă să plătescă dobândă. 
Ce-i dreptă nu s’a plătită nici 5 la 
sută și nici 10 la sută, der ni s’a creată 
agio. Aceste le diceam încă din anulă 
1880, când se discuta acea lege. Nimenea 
nu luase atunci cuventulă, și ’ml era ru
șine ca o lege de asemenea natură să 
se trecă fără cea mai mică discuțiă. 
Efectele acelei politice le vedemă acum 
și le plătimă cam scump. Peste 20,000,000 
de lei a plătită statulă agio, din causa 
zimbetului marelui omă, d. I. C. Bră
tianu și din nesciința și ușurința dece
datului Ionă Câmpineanu, guvernatorulă 
Băncii Naționale.

Legea a fostă apoi votată cu unele 
mici modificări.

D-lă deputată Ionă Rădulescu pre- 
sintă o petițiune a Piteșteniloră, cari 
ceră să se pună în lucrare linia ferată 
PiteștI-Câmpulungă.

D-lă deputată Ionă Nădejde îșl des- 
voltâ interpelarea sa, privitore la între
buințarea de cătră primăria comunei 
Iași a moșiiloră ce i-s’au dată de cătră 
Stată în loculă celoră 10 milione lei 
promise la proclamarea Unirei. Pri
măria s’a obligată să le dea în 
loturi mici lucuitoriloră din mahalalele 
din Iași. Cu tote aceste, pământulă nu 
s’a dată. Locuitorii au făcută cerere la 
consiliulă comunală și la ministerulă de 
interne, cu tote aceste ei n’au căpătată 
nici o satisfacțiă pănă în presentă. Lo
cuitorii au dreptulă să-și pășuneze vitele 
loră, încă de pe timpulă domnitorului 
Moruzzi. Consiliulă comunală nu voesce 
să țiă în semă drepturile locuitoriloră. 
Incheindă, d. Nădejde rogă pe d. mi
nistru de interne să-i răspundă ce are 
de gândă să facă față cu consiliulă co
munală.

D-lă ministru de interne Știrbei re- 
cunosce, că în adevără locuitorii au fostă

să te privescă cu setea friguriloră morții, 
să mă anină de tine ca copilulă de sî- 
nulă mamei sale, să te sOrbă cu pri
virea, der a ta nu potă fi.“

„Așa der sortea nemilosă a hotărîtă 
să trăimă departe unulă de altulă. O, 
Mario, atunci de ce ne-amă mai vădută 
în lume, de ce ml-ai mai eșită în cale!“

„Nu te osîndi, scumpulă meu; ție 
celă puțină îți rămâne mângăerea de-a 
nu țl-O fi făcută însuți acesta, pe când 
eu singură ml-am adusă nefericirea ce 
ne cuprinde pe amândoi. Ne mai pu- 
tândă să fiu a ta, gândeamă: de ce să 
mai trăescă ? Prin câteva rânduri tu 
m’ai fi mântuită, der nu-mi scriai nimică 
și gândeamă că țl-ai uitată de vecina ta 
de odinioră.u

Cuvintele acestea pătrunseră adâncă 
inima lui Guță. Maria observa mâhnirea 
lui adâncă și cerca să-lă mângăe:

„Nu gândi că te înșelă. Der n’am 
avută destulă credință și sperare. Tu 
te-ai mâhnită de vorbele mele, der ține 
minte, că eu departe de ă’ți face vre-o 
neplăcere, vreu să te pregătescă la cele 
viit6re.“

„Cu alte cuvinte: să așteptă rău!“
„Nu dică nimică. Tu pote credl 

că am devenită o ființă ușuratică, der 

eu te rogă să credl, că mai multă de- 
câtă tote: sunt o nenorocită!r

Lui Guță i-se tulburase mintea. 
Frica de viitoră îlă neliniștea, pe când 
Maria se lipia de elă totă mai strînsă-

„Incepă a tremura de frigă, Guță, 
și capulă îmi fierbe de-o opintelă peste 
măsură" dise ea mai târdiu. „Trebue să 
mergemă mai departe, ori să ne în- 
tdrcemă.“

Ei nu observară că în calea ce duce 
în codru merseseră pre departe, că sera 
se apropiă și negurile ce prevesteau so
sirea iernei s’au scoborîtă așa de tare 
spre pământă.

„Să mergemă Guță, să mergemă 
cătră casă. Te rogă însoțesce-mă pănă 
acolo. Mă simtă forte slabă, abia mă 
țină piciorele, nu-mi refusa ajutorulă 
tău.“

Mergeau spre casă. Lumina felina- 
reloră din orașă abia străbătea prin ne
gura desă și o tăcere mormentală îmbrăca 
câmpia prin care treceu ei. Numai din 
când în când s’audia câte-ună urletă de 
câne. Totă firea tăcea, și tăceau și ei.

Lui Gruță i se părea că pământulă 
i se clatină sub piciore, că puterile îlă 
părăsescă și ună vîjăită grozavă i se 

produse în capă. Maria din când în 
când ofta.

Intrândă în orașă, ea îlă rugă s’o 
conducă pănă la o Domnă văduvă, o 
vechiă cunoscută a mamei sale, unde 
ședea ea acum, când nu mai avea pe 
nimenea dintre ai săi. Gruță îi împlini 
rugarea și merseră pănă în colțulă stra- 
dei. La cea dintâiu casă ei se despăr
țiră amândoi pătrunși de loviturile unei 
dureri cumplite.

înainte de a se despărți, ea dise: 
„Oaută-mă G-uță în clipele dureriloră.“ 

VI
într’una din sărilerarmătore, Guță, 

lungită în așternutulă său, începu să-’șl 
închipuâscă lucruri grozave. I-se părea 
că e ună nenorocită, și că Maria alături 
de elă stă mortă și nemișcată, ca o mar
moră rece. Multă s’a luptată elă cu 
gândurile acestea neputândă adurmi 
de locă.

Maria, două dile după cea din urmă 
a loră întâlnire, petrecu aprope singură 
în odaia sa. Multe îi treceau ei prin 
minte, și din cele multe, gândulă că Guță 
este înșelată o tortura grozavă. A doua 
4i sera eși la primblare cu domna Sofia 
Ciuturugă, cu gândulă că pote va întâlni 
pe Guță. Dorința nu i-s’a împlinită. 

După ce s’au întorsă, sera târejioră, întră 
în odaia sa, aprinse o luminare, lăsă jîu 
josă perdelele dela ferestri și căcju în 
genunchi înaintea unei icone sfinte. Ea 
începu a se ruga lui Dumnedeu, udândă 
pământulă cu lacrimi ferbințl. Suflări 
repedl, ca gonite de vântulăjdesnădăjdu- 
irei, eșiau din pieptulă ei. Simția că fri
gurile morții îi cuprindă întregă tru- 
pulă și pe păretele de-alăturî vede peron- 
dându-se necurmată tipuri fiorose ce, 
fălfăindă din aripi, i-se părea că-i ceră 
sufletulă. Galbină și istovită vedea 
mortea coborîndu-se și aședându-se lângă 
căpătâiulă patului ei, când ea cu privirea 
ațintită spre sfânta iconă, se ruga să’-i 
ajute, să’i fiă ușoră cea din urmă suflare.

De-odată însă limba îi amuți în 
gură și înmărmurită stătu înaintea iconei 
gândindu-se: Domne, tu simți chinulă 
meu. Eu plângă și prin lacrămile mele 
cereșescă o rac|ă din îndurarea ta. Deslu- 
șește'ml întunecimea minții mele când 
durerea mea se sparge de nemilosă des
perare! Arată’ml o cale, pe care plecândă 
să’i potă întorce lui Guță simțirile ce 
i-le-am smulsă, sâ’lă potă face erășl fe
ricită! Er decă fericirea mea pe pământă 
s’a sfârșită, atunci fiă după voia ta!"

în giurulă ei părea că lumea se
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nedreptățiți și promite, că celă multă 
pănă la anulă viitoră li-se va satisface 
cererea. Guvernulă actuală nu pote să 
fiă responsabilă de cele ce le-a făcută 
celă trecută.

D-lă deputată Ionu Nădejde dice, că 
pănă ce se va face parcelarea ar fi bine 
ca guvernulă să intervie pe lângă cjn- 
siliulă comunală din Iași, ca să dea lo- 
cuitoriloră în posesie acelă pămentă totă 
cu acelașă preță, cu care elă a arendată 
boeriloră.

D-lă ministru Știrbei dice, că nu se 
va aștepta ca să se parceleze în blocă 
tote moșiile, ci se va împărți la locui
torii din Iași pămentulă de pe o moșiă, 
îndată ce ea va fi parcelată.

D-lă deputată A. Lahovary depune 
la biroulă Camerei ună proiectă de lege 
prin care să se recunoscă indigenatuiă 
copiiloră minori, cari suntă născuțldupă 
ce părinții loră au fostă împământeniți.

Propunerea e subscrisă de 7 dinde- 
putațl, Se trimite în secțiuni.

Mai multe cereri de pămentă și de 
împământenire se trimită la secțiuni.

D-lă deputată G. C. Dobrescu pro
pune să se’nființeze în Ploescl o sucur
sală a Băncii Naționale.

întâmplări diferite.
Mușcațî de câne turbatu. Din Po

iana sărată se scrie, că acolo ună câne 
turbată a mușcată în diua de 30 De- 
cemvre 7 omeni și mai mulțl câni și 
alte animale de casă. Intre cei mușcați 
este și ună școlară ungură de I clasă 
gimnasială, fiulă directorului unei prepa
randii.

Focii. In Veștemă au suferită din 
causa unui incendiu; o pagubă de 1025 
fi. locuitorii: Iacobă Mărgineană, Cru- 
ceană Mărgineană, Neculae Dumitru 
Popă, Irimie Baba și Ștefană Baba. — 
In Săcădate a arsă șura lui Nicodină 
Ania. Șura i-a fostă asigurată.

Mortu de turbare. „Sieb. Deutsch. 
Tgbl.u află din isvoră demnă de încre
dere, că ună locuitoră din Sâliște a 
murită de turbare în dilele trecute. Ase
menea cașuri triste se sporescă în modă 
îngrijitoră.

0 familia intrigă omorâtă. In să
tulă Băuțaru de lângă Hațegă a fostă 
omorîtă familia Berană constătătore din : 
tată, mamă și ună copilă. O mică fe
tiță, care sejafla în casă, se turișase sub 
pată și, fără a fi vâdută de ucigași, ob
serva cum se comite crima. Când uci
gașii se depărtară, fetița alerga la o ru- 
deniă și-i spuse nenorocita întâmplare, 
despre care făcu apoi arâtare. Tâlharii, 
cari au furată și 40 fl., încă nu suntă 
prinși. _________

Mulțâmitâ publică-
Domnulă comerciantă și concetățenă 

Nicolae Bidu avu bunătate a pune la 

îngustă, că aerulă o înădușe că suflarea 
îi e grea și chinuitore. învălmășite, ideile 
morții îi veniau unele după altele în 
capulă ce și-lă simția așa de greu, câtă 
abia-lă putea ține în susă. La urmă se 
sculă, deschise ună dulapă, luâ o sticluță 
și o goli. Se puse apoi la mesă și scrise 
următorele rânduri:

„Guță dragă! Pe când îți scriu 
acestea, veninulă.îșl face datorința. Simță 
arsuri groznice în mine și puterile mă 
părăsescă treptată. Nu am putută să 
mai ducă o vieță ca acesta,Eu însănumă 
temă de morte, deși că îmi pare grea, 
der mai multă mă muncesce gândulă,că 
trebue să mă despartă de tine. Mortea 
e ușoră când nu mai simți a ave nici 
o misiune. Grăbesce der s’audă ertarea 
de pe buzele tale, să’țl dau sărutulă celă 
din urmă și să moră liniștită. Nu mă 
lăsa să mergă în lumea ceealaltă cu 
conștiința, că nu m’ai ertată. De pricina 
morții mele întrebă pe Ianeu Mitrofană... 
Grăbesce s’ajungl pănă nu voi adurmi 
de veci. Nu mai potă.... scrie... A ta 
Maria“.

Gândurile aceste, sigilate într’ună 
plică, nenorocita Mariă le trimise pe ser- 
vitorulă văduvei.

Guță desfăcu scrisorea și ceti. Nu 

dispositațiunea subscrisei direcțiuni 20 pă- 
rechl de cisme și 20 părechl de ciorapi 
de lână spre a se împărți la școlari să
raci și diligențl fără deosebire de loca
litate. Subscrisa Direcțiune împlinindă 
dorința mărinimosului dăruitoră, se simte 
datore a aduce pe calea acesta d-lui 
Nicolae Bidu în numele școlariloră îm
părtășiți cea mai ferbinte mulțămită.

Brasovu, în 23 Decemvre 1888. 
Direcțiunea școleloră medii gr. or. rom.

St. Iosifă, 
directorii.

"Varietate. 
Virtuțile femeesci. 

de Ivan Turgenieff.
Cu două ori trei dile înainte de Oră- 

ciună, bunulă Dumuecleu dete o serbare 
în palatulă său de azură. La serbare erau 
invitate tote virtuțile, der numai virtu
țile femeesci. Nici ună bărbată, ci nu
mai femei erau de față. Puteai vede 
acolo și multe virtuți una lângă alta; și 
mari și mici. Cele mici erau mai dră
gălașe și mai frumușele decâtă cele 
mari, der tote păreau a fi bine cu
noscute și prietenose una cu alta. Der 
deodată vădu bunulă Dumnedeu două 
femei frumose, care se părea că nu se 
cunoscă de locă. Domnulă casei apuca 
de mână pe una din ele, ca să o pre- 
sinte celeilalte. „Binefacerea14, dise elă 
uitându-se la cea dintâiu. — „Recunoș
tința11, adause elă arătândă cătră cea
laltă. Amândouă virtuțile se uitară ui
mite una la alta. Dela crearea lumei 
se ’ntâlneau aci pentru ântâiașl dată.

AvisH femeilorfl române din popom și InvB- 
Jâtorilorl

Despărțământulă cerc. X. (Clușiu) 
ală „Asociațiunei transilvane11 pentru 
literatura română și cultura poporului 
română11, dorindă a face pe poporulă 
nostru română atentă, să nu-’șl părăsâscă 
portulă său națională străvechiu băr- 
bătescă și femeescă, atâtă de acomodată 
climei patriei nostre și atâtă de pito- 
rescă și chiară admirată de străini, ci să 
urmeze și pe viitoră a se îmbrăca cu vest
minte produse de laboriosa mână a 
Româncei celei dechiarate de cătră învă- 
țațî străini de cea mai laboriăsă femeiă 
din lume, și ăstă modă să cultive și de 
aici înainte industria de casă cu pro
ductele sale neasămănată mai eftine și 
mai durabile față de fabricatele de prin 
boite, ce le cumpără cu bani atâtă de 
scumpi și atâtă de anevoiă de făcută la 
noi, și care industriă de casă totodată 
dă femeiloră române în timpă de iernă 
ocupațiune multă folositore, fiă din punctă 
de vedere materială, fiă morală;

dorindă mai departe ca prin lățirea 
stupăritului printre Români, carele precâtă 
e de proventuosă, pre atâtă recere re
lative forte puțină labore, să i-se des
chidă poporului ună nou isvoră de 
venite;

Zise nimică și pleca. Der pănă să sosescă 
elă, totulă era săvârșită.

Maria, culcată cu fața spre părete, 
nu mai da semnă de vieță. Era albă ca 
neua și mai frumâsă ca totdeuna.

Cândă păși Guță peste pragă, vă
duva femee spăriată îlă întâmpina stri
gând ă :

„E mortă! A murită, spunândă că 
te doresce".

„A murită pentru mine11, striga Guță 
plângendă amară, și păși în odaia unde 
zăcea Maria întinsă pe patulă mole, cu. 
capulă pe perina udă de lacrimile ei.

* * *

Editoră și Redactoră responsabilă:
Dr. Aurel Mureșianu.

— „Der de-o Zi°® că ®curcă?
— „pice curcă, ba necurcă!!...
„Ce-o totă ții într’ună furcă?

„Decă’i curcă
„Ce se’ncurcă

„Tocma’n Zarea Z°riloră
„’N calea vînătoriloră ?!u

— „Apoi der, tată Vișană,1!
„Ce mai dicl de celă curcană? 
„Să-lă luămă, să nu-lă luămă, 
„Ori pe gardă să nu-lă lăsămă?11*

Deci bătrânulă ce să facă? Decă vede 
[că-lă întrebă 

pice:
— „Aici e altă trebă?

„Ei se temă de vr’o rușine
„Și dau greulă totă pe mine.“

*
Der fiindă elă omă cu minte
Cată’n laturi și’nainte
Și sfîrșesce ’n trei cuvinte;
Căci răspunde :

— „D’apoi eu
„Ce să Zică și ce să vreu?!...
„Nu mai umblu cu ’ndemnate
„Să mă ’ncarcă și de păcate

„na luațl
„Ori nu-lă lăsațl,

„Numai partea mea cătați
„Să ml-o faceți părălesce
Ca să’mi cumpără nisce pesce.
„Omă bătrână... ar fi păcată
„Să mănâncă eu de furată.11

*
Peste câteva ZA®, Guță Zîmbrenu, 

feciorulă coconei Elisa din OostescI, des- 
tăinuindă mamei sale tote într’o scrisore, 
o încunosciința de durerosa întâm
plare. Apoi merse la cimitiră, îngenun- 
chiâ pe mormântulă ei și udându’i țărîna 
cu lacrimi, blăstăma pe Ianeu și ruga pe 
Dumnedeu să’i ierte Măriei greșala.

A fostă cea dintâiu și cea din urmă 
iubire a lui. — Sărmanulă Guță!

Traiauu H. Popii.

Tig'an.-c.l-CL cizistit’u..*)
Vr’o câțl-va țigani, odată, '
Printr’ună locă, când-va-’ntr’ună ană,

*) Din volumul!! „Anecdote populare11 de 
Th. D. Speranță.

dorindă în fine, ca prin cântulă 
mai regulată și mai armoniosă prin bi
sericile nostre, prelângă înălțarea frum- 
seții casei Domnului, să se cultive și 
ridice simțulă religiosă și estetică în 
poporulă nostru, și totodată tineretulă 
română să se atragă dela nisce distrac- 
țiunl din timpulă lui liberă, de multe-orl 
moralminte, materialminte și corporal- 
minte stricăcidse, la o distracțiune în 
totă respectulă edificătore și nobilitătore:

prin acesta din adunarea sa gene
rală ținută a. c. în Clușiu, în conformi
tate cu decisele adunăriloră generale 
anteriore din Coșocna, apoi din Mărgău 
și Ascileulă mică, pune următorele 
premie:

1. două ; remie de câte dece (10) 
florini unulă, aceloră două femei române 
din poporulă română ală acestui des- 
părțământă (comitatulă Coșiocnei), mame 
de familiă, care voră documenta, că în 
anulă din urmă și pănă la terminulă 
concursului de față tote pânzăriile tre- 
buincidse în casa sa, cum și tote îmbrăcă- 
mintele trebuinciose căseniloră săi, înce
pând dela albituri pănă la iiă și zadiă seu că- 
trință, eiorecl, sumană ori glugă, au fostă 
țăsute și făcute de dânsa și ai săi;

2. ună premiu de doispredece (12) 
florini pentru acelă docente dela scolele 
române confesionale din acestă despăr- 
țământă, carele va arăta celă mai fru- 
mosă resultată întru cultivarea stupări
tului și întru lățirea acestuia în poporulă 
nostru;

3. ună premiu de doisprezece (12) 
florini pentru acelă docente dela scdlele 
române confesionale din acestă despăr- 
țământă, carele va adeveri, că are celă 
mai frumosă coră bisericescă, stătătoră 
nu numai din băieții de scolă, ci și din 
tineretulă comunei sale mai adultă și 
acum eșită din scolă.

Premiele enumerate se voră decerne 
în adunarea generală a despărțământului 
nostru pe temeiulă concurseloră respec- 
tiviloră provădute cu adeverințe din 
partea oficieloră parochiale și widimate 
de cătră protopopii seu protopresbiterfi 
districtului, care concurse suntă a se 
adresa comitetului acestui despărțământă 
pănă în 30 Iuniu st. n. 1889.

Dela comitetulă despățământului 
cerc. X ală „Asociațiunei transilvane11. 
— Clușiu în 30 Decemvre st. n. 1888. 

Direct, despărțem: Actuariu despărțim:
Dr. Gregoriu Silași m. p. Basiliu Poddbă.

TELEGRAMELE „GAZ. TRANS.ft
(Serviciultt biuroului de coresp. din Pesta)

Viena, 5 Ianuarie st. n. Preșe
dintele de odinidră a camerei de- 
putațiloru austriac! Rechbauer a ră
posată.

B el g radu, 5 Ianuarie st. n. Re
gele Milanu primesce necurmată 
adrese de mulțămire. Soirea des
pre o schimbare de ministeră, ce 
ar fi a se face imediată, nu este 
întemeiată. — Cabinetulu vienesă 
a făcută cunoscută aici, că con- 
semte ca Petruievi se fiă trimisă 
ca ambasador alu Serbiei la Viena.

Cum mergeau prin Zori de (țiuă, 
Vădă p’ună gardă ună bietă curcană, 
Și de-odată se oprescă,
Să gândescă, se resgândescă, 
Celui mai bătrână grăescă:

*

— „Auleo, tată Vișană,
„VeZl celă gardă pe celă curcană ? 
„Vecjl ce bună e și ce mare?
„Bre, că bună-e de mâncare!11

*
Der bătrânulă de Vișană, 
Cum se uită la curcană,
Și pe gardă cum stă privindu-lă
Și cu ochii cântărindu-lă 
țlice :

— „Uit’te omă nebună 
„Lasă curca noptea’n drumă!!... 
„De sată...satu-i, nu-i pădure, 
„Der se pote să i-o fure;
„Că ce vrei, de?...suntă nevoi... 
„Mai bine-amă lua-o noi?u

*
Celă bătrână așa vorbesce
Der ună altulă, cum gândesce, 
pice:

— „Der n’o fi păcată
„Să-lă luămă noi ne’ntrebată 
„Mai vârtosă de s’o ’ntâmpla
Să te veZă cine-va?11
Der bătrânulă îi răspunde:
— „Ce vorbescl?! Păcată?! De unde!! 
„N’are cum mai fi păcată,
„Căci îispunemă că-i vînată.11

Parisii, 5 Ianuarie st. n. Comi
tetulă roialiștiloră a decisă după 
o lungă desbatere a nu pune can
didată în contra lui Boulanger.

DIVERSE.
Devastările filoxerei în Ungaria. In 

1851 s’au descoperită 50 de focare filo- 
xerice în vii, în 1882 jnumărulă loră s’a 
suită la 79, în 1883 la 127, în 1884 la 
237, în 1885 la 388, în 1886 la 552 și 
în 1887 la 811. In 1886 erau filoxerate 
50,000 morgăne (ună morgănă variază 
între 30—100 prăjini), în 1887 erau 132 
mii 352 morgăne. Suprafața filoxerată 
deci aprope s’a împătrită dela 1886 pănă 
în 1887. Suprafața întregă cultivată cu 
vii cuprinde 740,000 morgăne.

Cremator! și cremațiunî. Idea de a 
se arde cadavrele morțiloră șl-a aflată 
în timpulă din urmă număroșl sprijini
tori. In Svedia se află 3012 societăți, 
în Danemarca 1326, în Olanda 1128, în 
Germania 1050, în Italia 530 și în El
veția 390 societăți de cremator!. Așa- 
deră societăți suntă destule, numărulă 
cremațiunilor săvârșite nu corespunde însă 
nici pe de parte cu acești număroșl spri
jinitori ai loră. Astfeliu după constată
rile statistice pănă acum s’au arsă numai 
1902 morțl, și anume: 998 în Italia, 
287 în America, 554 în Gotha, 39 în Sve
dia, 16 în Anglia, 7 în Francia și 1 în 
Danemarca.

Cui nu-i place sS scrie n-roul „9“ar fi bine 
să se îngrijască ca celă puțină pe câțiva 
ani să’șl facă înainte scrisorile ce are a-le 
trimite, căci după sosirea Anului nou 
timpă de 110 ani nu va mai pute scrie 
nici o scrisore în a căreia datare să nu 
figureze numărulă „9“.

Cursulu Ia bursa de Viena
din 4 Ianuarie st. n. 1889.

Renta de aură 4°/o............................... 101.70
Renta de hârtiă 5°/0................................. 93.75
Impru.mu.tuhi căiioră ferate ungare , 143.60 
Amortisarea datoriei căilorfl. ferate de

ostii ungare (1-ma emisiune) . . 98.20
Amortisarea datoriei căilortt ferate de 

ostii ungare (2-a emisiune) . .
Amortisarea datoriei căilorfl. ferate de.

ostii ungare (3-a emisiune) . . 116.70 
Bonuri rurale ungare ...... 104.— 
Bonuri cu clasa de sortare .... 104.—
Bonuri rurale Banatii-Timișii . . . 103.75 
Bonuri cu cl. de sortare...................... 103.75
Bonuri rurale transilvane.................. 104.—
Bonuri croato-slavone.......................104.—
Acțiunile băncei austro-ungare . . . 880.— 
Acțiunile băncei de credită ungar. . 309.50 
Acțiunile băncei de credită austr. . 312.80 
Galbeni împărătesc!........................... 5.69
Napoleon-d’orI ........ 9.53 l/t
Mărci 100 împ, germane ... . . . 59.12‘/2
Londra 10 Livres sterlings .... 120.65
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FARMACIA

I. PSERHOFER
VIENA, Singerstrasse Nr. 15 186128

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

totă dreptulU numirea din urmă, de dre-ce în faptă nu esistă aprdpe nici o bolă, la care 
nu ar fi probată în mii de cașuri efec tulii lorii miraculosil. în cașurile cele mai cerbi- 
c6se, la cari multe alte medicamente s’au întrebuințate înzadarfi, s’a dobândită cu aceste 
pilule de nenumărate ori și după unii scurtă timpii deplină însănetoșare. I cutioră cu 
15 pilule 21 cr., I sulă cu 6 cutiâre I fl. 5 cr., la trimiteri nefrancate curambursă I fl. 10 cr.

Trimițendu-se prețulil înainte costă cu espedarea francată 1 sulă cu pilule 1 fl. 25 cr., 
2 suluri 2 fl. 80 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 5 fl. 20 cr., 10 su
luri 9 fl. 20 cr. — Mai puțină de ună sulă nu se pote trimite.

Numai acele pilule suntu de considerată ca veritabile, a căroră instrucțiune este 
provețlută cu subscrierea I. PSERHOFER și cari pe capaculă fiă-cărei cutiore portă totu 
aceeași subscriere cu litere roșii.

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.

ABONAMENTE
„GAZETA TRANSILVANIEI11

Prețulu abonamentului este:
Pentru Austro-Ungaria:

trei luni
șese luni
unu ană

Pentru România și străinătate:
trei luni 
șese luni 
unu anu

pe
n 
w

pe
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Schlierbach, 17 Februariu 1888.
Onor. Domnule! Respectuoșii subsemnatulu 

V6 rdgă a mai trimite din nou patru suluri din 
Pilulele D-v, în adctSrie forte folositore ți escelcntu pu
rificator*  dc sânge. Cu înaltă stimă

lg. Neureiter, medică..

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

mână Pilulele D-v., și Ve descriu acuma succe- 
sulu dobânditu: In patulu de lăudiă (chendelia) 
me răcisemu astfeiiu, încâtu nu mai putemu 
lucra, și așu fi de sigură deja mdrtă, d6că nu 
me-ar fi scăpatu pilulele d-v6stră admirabile. 
D-cțeu se Ve binecuvinteze de mii de ori pentru 
acâsta. Âm încrederea, că Pilulele D-v me vor 
însănătoșa de totu, astfel precum ele au folosit 
și altora Theresia Knlfio.

Wiener-Neustadt, 9 Decemvrie*  1887.
Onor. Domnule! V6 esprimu cea mai căldu- 

râsă mulțămire în numele mătușei mele, care 
a suferita cinci ani de catarrh, chronic la sto- 
macu. Viâța îi era unu chinu și se credea deja 
prăpădită. Prin întâmplare a primitu o cutidră 
cu escelentole Pilule ale D-v., purifi. atdre de 
sânge, și după întrebuințarea lord, mai îndelun
gată s’a însănătoșatu. Cu înaltă stimă

losefa Weinzettl.

Miticrinzersdorf, lângă Kirchdorf, Austria de susu.
10 Ianuariu 1886.

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

3 fl. —
6 fl. —

12 fl. —

10
20
40

franci
n
n

rificătâre de sânge. Trebue se*  Ve esprimu cea 
mai îndeplină recunoscință în privința valdroi 
acestoru pilule, și le voiu recomanda cu căl
dură tuturoru suferincțiloru, unde mi se va da 
ocasiune. Ve împutemicezu, ca despre acesta 
a mea mulțămită se dispuneți după plăcu în 
publică. Cu înaltă stimă

Theresia Kastner.

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

Onor. Domnule! V(5 rogu amicabilu a’mi 
trimite unu sulu cu 6 cutiâre Pilule universale 
purificătâre de sânge. Numai minunateloră Pi- 
lurî ale D-v. am se mulțămescu, 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 esprimîi prin acâsta mulțămită 
mea cea mai căldurâsă.

Cu cea mai înaltă stimă. Anna Zwlkl.

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

am comandată la D-ta unu sulă cu Pilule. Eu 
precum și soția mea am observată celu mai bun 
succesu; sufereamă ambii de durere de capă 
violentă și do scaunu neregulata, astăfeUu că 
eram deja aprdpe dc desperare, cu tâte că sun- 
temu numai de 46 ani. Și ce să vetji! 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 cutiă 35 cr., cu 
trimiterea francată 60 cr.

Poinadă de Tanoeliinin de I. Pserhofer, 
cea mai bună dintre tdte reme
diile pentru crescerea părului. Un bor- 
canii 2 fl.

Plastru universală de prof. Steudel, la 
rane din lovitură și împunsă, la totu. 
felulă de bube rele și la umflături în7 
vechite, ce se spargă periodică la pi- 
ciore, la degetă, la rănile și aprinde
rile de țițe și la multe alte suferințe 
de acestă soiu, s’a probată, de multe 
ori. 1 borcană 50 cr., cu trimiterea 
francată 75 cr.

Sare universală de curățeniă de A. W. 
Bulrich. Unu remediu de casă esce- 
lentă contra tuturoră urmării ord diges- 
tiunei stricate precum: durere de cap, 
amețelă, cârcei la stomach, acrelă în 
gâtă, suferințe haemoroidale, constipa- 
țiune etc. 1 pachete 1 fl.

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

Balsaniu contra degerăturei de I. Pser- 
hofer, de mulțl 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.

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

Alillă americană contra rheuinatisniului, 
celă mai bună medicamentă la tdte su
ferințele rheumatice, junghiuri, Ischias 
(bolă de tremură), iunghiu la urechi 
etc. 1 fl. 20 cr.

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

Balsaniu 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, 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 tdte 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 e’ftină.

0^*  Trimiterile prin postă se efectueză iute, decă se trimite pre
țuia înainte, seu cu rambursă.

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

8

Abonamente la numerele cu data
de Duminecă.

Pentru Austro-Ungaria:

.10

Rugăm pe d-nii abonați ca la reînoirea prenumerațiunei să 
binevoiască a scrie pe cup omilii mandatului poștalii și numerii de 
pe fâșia sub care au primittî diarulu nostru până acuma.

2 fl. 
1 fl.
50 cr.

anu
șese 
trei luni................... ........................

Pentru România si străinătate:
5 

anu ....... 
șese luni........................
trei luni........................

Abonamentele se facti mai ușoru și mai repede prin
mandate poștale.

Domnii, cari se voru abona din nou, se binevoiescă 
a scrie adresa lămurita și a arăta și poșta ultimă.

Administrațiunea „Gazetei Transilvaniei.
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Institata de credita și de economii
FILIALA BRAȘOV#.

Primesce depuneri spre fructificare și plătesce pentru 
ele amesuratu timpului de abficere, darea' de venită de 
10% și 5, 4 seu 3y2% interese;

cumpără și vinde scrisuri fonciare de ale „Albinei" după 
cursulu filei, Pe care totodată le recomandă p. t. publicului 
ca cea mai sigură și avantag' 5să hârtiă pentru plasarea 
de capitale;

escompteză cambii cu celu puținu două subscrieri după 
calitatea loru cu interese de 6y2—8% î

escompteză cambii cu numai o subscriere decă acelea suntu 
asigurate prin hipotecă cu 7% interese;

acordă credite de contă curentă cu 6y2 % interese;
aedrdă împrumuturi pe mărfuri cari au o valbre stabilă 

și nu sunta supuse stricărei pe lângă interese de 6l/2—8% 
după suma împrumutului;

acordă împrumuturi pe tâte efectele cotate la bursa din 
Budapesta, Viena și BucurescI, pănă la 85% a cursului 
loru pe lângă interese de 6y2 %;

cumperă și vinde după cursulă (filei monete;
primesce în comisiune cumpărarea și vinderea de ori-ce 

hârtii de valore pe lângă cele mai ieftine condițiunl;
închiriază pe teritoriulfl ce-lfl posede lângă gara Bra- 

șovfi, și care e prin șine în legătură nemijlocită cu gara 
însăși, atâta locuri libere pentru depositarea de marfă câtu 
și cabine în magazinele sale seu magazine întregi, și primesce 
și cantități mai mici de mărfuri spre depositare în maga
zinele sale.

Deslușiri detailate se potă lua la cassa filialei și la 
bărbații de încredere ai acesteia.

Oarele de cassă suntu în fiă-care <fi dela 8 a. m. pănă 
la 2 p. m.
Localulti „Filialei^ este în Brasovîî, piață 

Nr. 90, etagiulu I. ’

Tuse nu mai este!
Efectulă surprin^Stora ala sucu

lui de ceapă, raționala disolvata și 
preparata pentru suferințe de tuse, 
plumînl, de pepta și de gâta se con
stată în modula cela mai strălucita 
după întrebuințarea bonboneloru de 
ceapă ale lui 0. Tietze. In pachete â 
20 și 40 cr. se află numai la urmă- 
torele deposite :

In Brașovil la Franz Kellemen, 
farmacia la „Biserica Albă“ ; Depoulu 
principal inKremsier la farm. F. Krizan.

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov u
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Numere singuratice 
din „Gazeta Transilvaniei“ 

ă 5 cr. se potti cumpera în 

tutungeria I. Gross, în libră

ria Nicolae Ciurcu și Al
brecht & Zillich.


