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Politică în justiția.
(F.) Stăpânitorii noștri, agitați de 

un esclusivism de rassă fără margini 
și înțelegând, că punerea în practică 
a doctrinelor k r este compromițe- 
tore pentru gloriola de liberalism, 
ce au uneltit se și-o câștige în Apu
sul civilisat, au introdus, pentru a 
mistifica lumea, un sistem de dupli
citate politică, care culmineză în 
maxima de-a face lumea dinafară 
se creadă, că în acest stat domnesce 
o perfectă libertate și egalitate de 
drepturi, âr în acelaș timp a face 
pe concetățenii lor nemaghiari se 
credă, că în „patria maghiară" liber
tatea se dă numai pentru prețul na
ționalității.

Acest sistem de duplicitate s’a 
declarat la însăși crearea legii dela 
1868 despre egala îndreptățire a na
ționalităților, — menită ca înafară 
se producă aparența, că naționali
tăților li s’a asigurat un teren îndes 
tulitor pentru desvoltarea vieței na
ționale, pe când în realitate la apli
carea acestei legi s’a urmat princi
piul de-a violenta ori-ce disposițiă 
favorabilă Nemaghiarilor.

Tut asemenea s’a urmat cu le
gea pentru organisarea justiției, fiind
că prin acestă lege se decretă ca 
condițiă sine qua non pentru cualifi- 
cațiunea judecătorilor cunoscerea 
limbei poporului, pe când în prac
tică acest principiu a lost lăsat li
teră mbrtă și desconsiderat cu de
săvârșire, dedrece în mânia reclama- 
țiunilor celor- ce trebuiau se invâce 
autoritatea justiției maghiare, aceș
tia ajungeau se fiă judecați fără sâ 
fîă înțeleși de judecători.

Se vede înse, că aceia, pe cari 
o sârte nemeritată i-a făcut puter
nicii cjilei, află și ei sosit timpul se 
arunce masca, cu care au făcut atâta 
timp paradă în străinătate: doctrina 
pretinsului lor liberalism. S’au de

terminat, ca printr’o repentină schim
bare a principiilor de drept public 
înscrise în constituțiunea lor, descon
siderate de-altmintrelea tot-dâuna, 
se introducă în lege inegalitatea de 
drepturi civile și politice din pricină, 
că concetățenii nemaghiari îșl păs- 
trâză limba străbună.

Ei vor se invâce legea pentru- 
ca se te scâtă din lege, ei vor se-ți 
violenteze consciința pentru ca se 
simți necontenit, că egalitatea de 
drepturi e inherentă numai rassei 
maghiare.

Drept probă pentru aceste ten- 
dențe, destructive și contrare civili- 
sațiunei, am putâ se invocăm o se- 
riă întregă de legi, făurite mai ales 
de când frânele țerii au ajuns pe 
mânile vestitului „sdrobitor de națio
nalități" Coloman Tisza, țficem o 
seriă, fiind-că nu esistă țâră în Eu
ropa, unde se se aducă cu atâta 
îmbelșugare legi, cari se ilustreze 
în forma cea mai elocuentă cțisa lui 
Tacit : „Pessima republica plurimae 
leges11.

Cadrul acestui articol înse nu 
ne permite o asemenea digresiune și 
nesilesce de astă-dată ca se ne măr
ginim de-a ne provoca numai la 
doue proiecte de lege eșite la 
ivâlă de curând și menite de-a alunga 
din sanctuarul justiției pe cetățenii 
de limbă nemaghiară și a face de
pendentă egala lor îndreptățire îna
intea justiției dela cunâscerea limbei 
maghiare.

Aceste sunt: proiectul despre 
organisarea curților cu jurați, ce au 
se fiă introduse la Gă-care tribunal 
și pentru crimele ordinare, și pro
iectul de lege despre intrarea în vi- 
gâre a nouei proceduri penale.

Aceste proiecte, pe cari negre
șit dat ne va fi se le vedem deve
nite legi, fiind că la noi, voința gu
vernului, fiă combătută chiar de țâra 
întrâgă, a ajuns se fîă erigiată în 

lege, — vor constitui o veclnică acu- 
sare contra guvernului unguresc, care 
a substituit principiile de egală în
dreptățire națională și de egalitate 
înaintea legii cu disposițiuDl inspirate 
de cel mai orb fanatism de rassă. 
Vor contribui tot-edată ca se con
vingă lumea, că în Ungaria în ade
văr naționalitățile sunt scâse din ca
drul constituțiunei și sunt declasate 
chiar în raportul lor față de justi
ția țerii.

Proiectul din cestiune adecă 
dispune într’alte condițiunl în spe
cial, că jurat pot se fîă numai acel 
cetățen ungar, care pricepe limba ofi- 
ciosă a statului, va se 4'°ă cea ma
ghiară, și care scie ceti și scrie în 
acâstă limbă.

Abia va trebui se relevăm, că 
acâstă nouă etapă în politica agre
sivă de rassă a guvernului însemnă, 
nici mai mult, nici mai puțin, de
cât formala și definitiva desființare 
a hotărîrilor legei de naționalitate 
și a legei despre organisarea tribu
nalelor. Aceste legi pretindeau adecă 
dela judecător nu numai cunâs- 
cerea limbei numită a statului, ci 
și a limbei poporațiunei, în mijlocul 
căreia îșl esercită funcțiunea, și le 
da voiă cetățenilor de-a se apera în 
limba lor maternă la bara justiției.

Orl-cine va înțelege cât de fa
tale sunt disposițiunile acentuate, 
va înțelege, că ele mai însâmnă încă 
ceva ne mai aucjit, adecă punerea 
în absolută imposibilitate a cetă- 
țânului nemaghiar de-a se apera, 
de a-șl representa causa înaintea tri
bunalului și mărginirea facultății de-a 
fi judecător numai în favorul indivizilor 
aparținători rassei maghiare, cu eschi- 
derea totală a concetățenilor nema
ghiari.

Nu-i tra destul guvernului cu 
acestă desfigurare a oil-ce ideiă de 
justițiă, lui îi trebuia ceya mai mult: 
ca fiă-care jurat, care era chiămat 

se judece, se trâcă înainte de-a fi în
vestit cu puterea jcdecătorâscă prir 
critica de purificare a poliției și s 
administrației, care are chiămarea st 
compună lista și se facă raport des
pre calitățile, ce îl fac pe cineva po
trivit pentru funcția de jurat.

Și în fața unor astfel de aten
tate temerare contra libertăților pu
blice, sunt cea mai amară ironiă a 
veacului cuvintele, prin cari bărba 
tul, caie a inaugurat acest sistem 
nefast de justițiă, Desider Szilagyi 
a asigurat cu ocasia serbăriii Mile
niului pe Majestatea Sa, că „egali
tatea pe terenul drepturilor indivi
duale și politice, fără deosebire de rassă 
și religiune, este neviolabilă !“...

CRONICA POLITICA.
— 12 (24) Iulie.

„Nrues Wiener lagblatt11, vorbind de 
apropiata visit:! în România a Imperatn- 
lui Francisc losif, arată, că corectitudinea 
conduitei politice a. României i-a câștigat 
stima și simpatiile puterilor. Regele Carol 
și miniștrii săi, Z'00 fdia vienesă, nu se 
lasă a fi întorși din calea alăsă, și atitu
dinea populațiunei dovedesce, că ea sim- 
patiseză ou aoâstă politică. „Neues Wiener 
Tagblatt" (fi00 apoi, că panslaviștii nu mai 
au în Rusia aceeași influență ca altă-dată 
și că acăsta constitue de-asemenea un 
merit pentru tripla alianță. Se înțelege de 
Bine, continuă foia vienesă, că organele 
panslaviste din Rusia nu sunt mulțumite 
de atitudinea României. Articolele lor nu 
manifestâză decât năoasul, că nu și-au pu
tut ajunge scopurile lor în România.

„Kolnisohe Ztg." primesce soirea, oă 
în cestiunea Macedoniei ministrul-președiute 
sârbesc Novakoviol ar fi făout un demers 
forte însemnat la ourtea otomană. El a 
cerut, ca Serbii din Macedonia să fiă recu- 
noscuțl ca națiune de sine stătătore. Cere
rea acesta este sprijinită și din partea 
Rusiei.

FOILETONUL ,GAZ. TRANS."

Lady Nicotine.
(Fine.)

Despre 'astfel de lucruri era vorba 
când s’a pus în discuțiune vechia cestiune 
a tutunului. FumeZl, și cum îți convine ? 
Nu fumetjl și pentru ce nu ?

D-na Campbell întdree foia. Ea se 
ocupă cu acestă cestiune numai privitor la 
sexul femenin.

„Este permis, ca femeile să fumeze?" 
Deja modul cum este pusă întrebarea tra- 
dăză ougetul damei și lasă a se presimți 
răspunsul. Cuventul „permis" sună ca o 
amenințare, ca o provooare, semnul ei de 
întrebare sâmănă cu o sapă, de care ’șl 
sgârie cineva degetele. Cine cutează să in
terzică femeilor fumatul? Să o facă dom
nul, dăoă cutează! Pentru Lady Campbell 
fumatul este unul dintre acele drepturi ale 
omului, pe cari bărbații nu l’au lăsat fe
meilor, un privilegiu al sexului purtător de 
pantaloni, un drept usurpat și răpit. Cum, 
iemeei să-i fiă interzisă gustarea tutunului, 
„acest mijloo universal pentru tote suferin
țele sufletesol", acest mângâietor al ome- 
nirei" să fiă reservat numai bărbaților. 

Bărbaților le lasă M-me Campbell ou gene- 
rositate luleua și țigara de foi, pentru ea 
și surorile sale revindecă drăgălașa ți
garetă.

Ea o cere ca medioament al diferite
lor dureri, ca treoere de vreme în drele 
lungi și plictisițore, ba chiar ca mijloc de 
îufrumsețare al farmecilor femeescl. Ce fru
mos stă țigareta în gurița femeiescă! Și 
când țigareta dintre degetele elegante trece 
în arcuri nulatice spre gură și când se lasă 
a lene pe spatele scaunului, oe grațios este 
aoest gest, cât înalță de mult farmecul 
unei femei fumătdre, când tot-de-odată 
fruntea ei se învălesoe într’un poetio nor 
de „fum!“

Așa (fi00 Englezoica. Din parte-ne 
întrebăm : La ce mai sunt aici sulimanurile, 
pudra și tdte tertipurile și minciunile toa
letei, la ce artificiile velutinei a Duvet de 
Ninon, Ean merveillense și cum se mai nu
mesc tote alifiile? Norul de fum aduce mai 
bune servicii.

Dealtmintrelea trebue recunoscut, că 
dama engleză admiră numai în mod seoun- 
dar farmecul țigaretei și puterea ei de în- 
frumsețare. Principalul rămâne în impor
tanta sa refermatoi'ioâ. După densa bărba
tul a plantat tutunul ca semn al atot-pu- 

terniciei sale asupra femeei, el a interzis 
femeei să culăgă din aceste foi, și femea, 
ca o adevărată Evă, s’a supus. Mărul din 
Paradis și-a aflat contrapunctul său mo
dern: tutunul. Femea se luptă cu țigara în 
gură pentru eliberarea ei din legăturile solă- 
viei, ea fumăză pentru emancipațiune, ea 
fumeză pentru bunul ei drept. Țigareta, 
cine și-ar fi înohipuit, devine între dege
tele unei femei fumătore, un instrument 
al coregerei lumei, o armă în contra ne- 
dreptățirei de o miiă de ani.

Nu voim să facem denunțare, dăr în 
interesul binelui publio ar fi potrivit să fa
cem un semn înaltului guvern. Pentru Dum- 
neZeu, el e chiămat să vegheze. Mai înainte 
l-a fost suspect bărbatul fumător! Ce ne
bunia! Mai mult său mai puțin este îngri
jitor fumul, care ese din o guriță de fe- 
mee. Țigareta femeăsoă, am flis’o, e pe ju
mătate sooial-democrată. Ea mirdsă a răs- 
vrâtire și revoluțiune, ea a devenit o ade
vărată „cestiune", o cestiune arZ^tdre, cu 
seu fără joc de cuvinte.

La tote aceste trebue să mai admi
răm îndestularea Englesdicei. E o istoriă 
vechiă ca în paradis. D-na Eva a oules 
uumai un măr, și astfel voesoe să facă și 
de pe cotorul de tutun. Ea se mulțămesce 

ou țigareta lăsând bărbaților, oa sexului 
celui mai urît, țigara și pipa. Acâstă din 
urmă, o ține de urîtă. dre nu este și aoâsta 
un prejudițiu?

Cine permite peste tot gustarea tutu- 
J, trebue să tolereze și instrumentele 

sale. Pdte fi, oă ciubucul nu are o formă 
cu deosebire ideală; dâr totuși fără a fi 
urît, are o formă naturală, ca și a „krii- 
gel“-ui de bere. Un „kriigel" de bere nn 
e nici frumos, niol urît, este un obiect de 
folos. Dăr forma lulelei se pote schimba 
și de aceea a devenit obiect de speculă 
artistioă.

Trebue să luăm în apărare lulelele în 
contra lui Lady Nicotine. Pipa lui sveltă 
holandesă de lut este frumoeă, tot așa și 
ciubuourile din spuma de mare.

Ciubucul studențesc este gigantul în
tre aparatele de fumat. Ei, și acest gi
gante e forte grațios și pe lângă acelea 
și poetic. Fratele student suflă din el pri
mii nori de fum în lume și lumea acâsta 
e a lui. Ea zace înaintea sa oa o vale des- 
ohisă, pe oare o umple cu fumul albastru 
al speranțelor sale. încet, der ah, prea re
pede vine versta bătrânețeler Amintiri, 
îi apar ca fumul.

Nu se pote vorbi de luleaua lungă,
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Din Roma se telegrafieză, oă în ' șe- 
ința dela 22 Iulie a camerei ministrul ita- 
an de răsboifi, rS9punc}end la o interpe- 
ire în oausa prisonierilor italieni din Abi- 
inia, a declarat, că guvernul speră să potă 
rimi în oel mai scurt timp pe cale indi- 
eotă soiri despre starea prisonierilor. La 
sta ministrul-președinte Rudini adause, oă 
;uvernul a făout pănă acum tot oe i-a stat 
u putiuță pentru a se informa despre sta- 
ea prisonierilor și penfu de a intra în 
ratări cu regele Menelik pentru liberarea 
or. Ministrul-președinte declară mai de- 
>arte, că guvernul n’are intenția de-a purta 
ăsboiii pentru liberarea prisonierilor, dâr 

> oonsoiu de datorința sa și seie, oă în mai 
nulte privințe pdte să impună Negusului, 
lin care eausă nicl-odată nu va oeda pre- 
.ensiunilor lui esagerate. Guvernul nu este 
itrein de idea, ea tă înoheiă un tratat de 
iaoe, măcar oă în piivința acâsta are pu- 
,ină speranță. Liberarea prisonierilor ar fi 
in motiv pentru încheiarea unui asemeni 
ratat, der guvernul nu va primi o paoe, 
jare să nu îi fost mai dinainte acceptată 
lin partea camerei și oare ar lovi în demni
tatea țârei.

Reuniunea publică din Paris.
„Ze &oleil“ (12 Iulie) scrie un 

ung articol sub titlul „Za Question 
ie Natinonalites en Hongrieu articol 
semnat „EL Grenetu.

Cestiunea — scrie Grenet — a fost 
lesfășurată mai întâie de presidentul, d-1 
Flourens, care după un istorio al politicei 
sxterne austriaoe, a explicat oum astădl 
27 mil’dne de locuitori ai imperiului aus- 
iro-ungar se găseso în afară de dreptul 
jomun, de unde o neîndestulire generală. 
Pentru d-1 Flourens Austria trebue să do
rină o mare Svițeră monarohică.

Atunci numai vom pută visa să aban
donăm sistemul păcii înarmate, sistem oe 
fuineză, care ne scufundă într’o stare de ho- 
tărîtă inferioritate în raport ou Statele-U- 
aite ale Americei de nord, și mâne poi- 
rnâne și în raport ou extremnl Orient*4.

„Discursul d-lui Zivadinovici — scrie 
„Le Soleil14 mai în jos — a fost viu acla
mat mai ales de cătră dame. Trebue în- 
tr’adevăr să notăm, că în sala admirabil 
decorată cu drapele în colorile Franoiei, 
Sârbe, Române, Boheme și Morave, da
mele au fost numărose. Toaletele lor de o 
frescheță fără păreche au contribuit mult 
pentru a ne face să suportăm căldura sene- 
galiană, care domnia în sală.

„După oratorul șerb, d-1 Ocașianu, 
președintele comitetului român, a pronun
țat un discurs nu mai puțin viguros în fa
vorul locuitorilor din Transilvania, pe cari 
guvernul maghiar printr’o serie de măsuri 
tiranice ’i-a exchis cu totul dela vieța 

politică și cari au devenit în țâra străbu
nilor lor o națiune străină, despoiată de 
drepturile oele mai sfinte14.

„L'Echo de Paris11 (14 Iulie) pu
blică următorul articul scria de d-1 
Hector Depasse:

„Românii, Serbii și Ceho-Slovacii din 
Ungaria au ținut, în sala Wagram o mare 
întrunire frățâscă. Ooasiunea ? — Este mi
leniul serbat la Budapesta de cătră Ma
ghiari, cari ored, că dela Leitha și pănă 
la gurile Dunării nu esistă loc și sâre, de
cât numai pe sâma lor. Motivul? — De a 
protesta în contra acestui esclusivism în 
numele naționalităților oprimate.

Acești tineri vor să ne aibă martori 
ai durerilor și revindicărilor lor. Ei se 
adresâză Parisului, Franoiei și prin ea 
lumii. Noi vom mărturisi despre lealitatea 
lor, precum și despre entusiasmul și no
bleță sentimentului lor național incontes
tabil.

D-1 Zivadinovici, în numele Șerbilor 
din Ungaria a fost deosebit pătruncjOtor și 
de o ardOre oontinuă. Domnul Ocășianu în 
numele Românilor ironic pișcător, d-1 
Șohmidt Beauohez în numele Ceho-Slova- 
cilor, vibrant de o elocuență; și unii și 
oeialalțl, oăloând tote greutățile unei limbi 
străine, mergând cu mare curagia, au spus 
pănă .în șfirșit oe aveau de spus ou o inimă 
pătrunsă de oonvingere și pasionată. Etă 
un speotacol estra-ordinar de pitoreso și 
mișcător.

Decă tinerii noștri ar soi vorbi lim
bile acestor cameracjl, ospețl ai lor, oum 
ei vorbeso limba nostră; decă tinerimea 
nostră ar profesa acest entusiasm pentru 
patrie, care învinge și idiomele, acâsta ar 
fi o mare speranță pentru noi. Nicl-când 
n’am văcjut mai bine cât de neînsemnat 
luoru e gramatica în eloouența inimii.

Apoi în acea sală Wagram, decorată 
ou drapelele națiunilor, era ca o remini
scență din cjfi®!6 mari, când aoestă tinerime 
a Europei orientale îșl spunea năcasurile 
sale Franciei. Ei o ridicaseră în spirit la 
rangul de arbitru al națiunilor și proteotore 
a oelor oprimați. Ei deplângeau schimbarea 
nostră, care a strioat pe un timp razimul 
prinoipal al echității în lume. Ei ne pro
mitea ou o credință marinimosă 4'1® mai 
fericite. Acesta era fdrte pătrun4ător.

Ei ne 4’ceau : „In comparație ou noi 
voi sunteți mari, liberi, neîntreouțl; opi- 
munea vâstră e tot-dâuna cea mai ponde- 
rdsă în lumea morală: Fiți ou simpatia 
față de oausa ndstră, simpatia vostră va fi 
forța nostră!44

Ce cer ei? Simplamente locul lor le
gitim de popdre și omeni liberi în impe
riul comun al naționalităților confederate, 
simplamente realisarea maximei lui Iosif 
II-lea: Justiția erga ommes populos funda
mentam Austriae.

Acâsta este chiar și mântuirea impe

riului, oare ține în acesta maximă sigu
ranța sa, viitorul său; — acesta este de-a- 
semenea și siguranța Ecfopei. Ei ni-au 
cerut simpatiile nostre : , ei sciu bine, că le 
au întregi și vii, au cerut spriginul opiniu- 
uei nostre; ei sciu bine, oă-1 au de-aseme- 
nea; și măcar de ar pute avâ opiniunea 
nostră eficaoitatea și virtutea, care ei ’i-o 
ascriu în inorederea grațiosă a sufletelor 
lor tinere.

Comunicate simptomatice. De un timp 
înoâce foile oficiose unguresol primesc fdrte 
des din BucurescI comunicate despre cele 
oe se petrec acolo cu privire la raportu
rile dintre șeful guvernului român și ade
renții săi speoiali în aoțiunea națională. 
Multe ce se spun în aoeste comunicate par 
a fi neesacte, forte multe însă sunt astfel 
istorisite și presentate încât bate la ochi, 
că informatorii și dâcă nu sunt Români 
stau aprdpe de aceia, oarl urzesc marea 
politică „europenesoă14 pentru salvarea nos
tră. In cașul de față e vorbă de cunos
cutul comentator al judecății sf. Sinod din 
România, pe care corespondentul de sigur 
numai din erore îl porecleșce „Celibidaohe 
Mangrea14, precum numai din malițiă cre
dem, îl present ca pe unul care a luat 
asupră’șl „importante misiuni14, ca să-și 
satisfacă pofta de oâștig. E vorba în spe
cial de acțiunea, oe are de gând să o des
fășura de aici încolo „pater Mangrea14 pen
tru înființarea unei nouă gazete românesc!, 
oare să aibă chemarea de a da în cap 
„Tribunei14 din Sibiiu. „Ca asistență la ao
țiunea numitului j,pater“ va figura la Bra
șov — cjice comunicatul — și omul de în
credere al ministrului-președinte Sturdza14, 
ou numele I. Bianu. Ca redactor al foii va fi
gura Bogdan-Duică, actualul redactor al „Re
vistei Orăștiei44, celei sturdziste. Ministrul- 
președinte Sturdza ar fi afară de acâsta decis 
de a cere înoă odată la Viena respective 
la Budapesta grațiarea lui Eugen Brote, 
sub pretextul de a-1 pune în fruntea re- 
daoțiuuei nouei „Tribune vechi14, care, cum 
se dice, nu ar avă altă problemă, decât de 
a agita pentru părăsirea pasivității și de a 
angaja voturile alegătorilor Români în fa
vorul candidaților agreați de guvernul un- 
gureso. Ceea ce este rbai ciudat, e titlul 
sub care foile oficidse au publicat acâsta 
împărtășire: „Adaus la cestiunea Româ
nilor ardeleni14. — Atâta le a mai trebuit 
Rumânilor ardeleni!

♦
Ca un pendant la comunicatul de mai 

sus cetim și scirea telegrafiată diarului 
„Temps14 din Bucuresoi și înregistrată de 
„Magyarorszâg44, organul predilect al d-lui 
Pazmandy, că mai mulțl deputâțl români 
din România ar fi decis a lua parte la 
conferențâ interparlamentară de pace ce 
se va ține sub președința d-lui Koloman 
Szell la tâmnă în Budapesta.

— 12 (24) Iulie.

Monarchul nostru în Româuia. Foile 
budapestane primesc din Viena următdrea 
soire telefonioă: „Monarohul Francisc Iasif 
ou ooasiuuea petrecere! sale în Buouresol 
va lua parte lâ marea revistă a trupelor, 
ce se va face în onârea lui, și va visita 
fortărețele Buouresoilor. Monarohul va pe
trece mai multe 4’1® în palatul din Sinaia 
ca ospe al regelui român Carol11.

— o—
Reducerea taxelor telegrafice. Direc

torul general al poștelor române a semnat 
4ilele acestea la Budapesta protooolul pen
tru încheierea convenției de reduoerea tao- 
selor telegrafioe cu Germania, Spania și 
Italia. De-asemenea s’a semnat un protocol 
pentru reducerea taxelor telegrafice și cu 
alte state. Acum se urmâză tratări pentru 
îooheiarea aranjamentului de scăderea tac- 
selor și cu Austro Ungaria.

Serbia oficială la esposiția din Bu
dapesta. Din Belgrad li-se comunică foilor 
ungurescl, că guvernul sârbesc va trimite 
la Budapesta o comisiă sub presidiul am
basadorului SimicI din Viena, pentru a 
privi și studia esposiția.

Țarul la Karlsbad? O telegramă din 
Karlsbad spune, că acolo e lățită vestea, 
că în luna lui August Țarul Nioolae al 
Rusiei va merge și el la băile din Karlsbad.

—o—
Literaro. Direoțiunea căilor ferate 

reg. ung. publioă oonours pentru liferarea 
obieotelor necesari din material, de pâtră, 
de lut, apoi mărfuri de metal, obieote din 
sfera rotărirei, material de fier, de oțel 
etc. Pentru informațiunl a se adresa la 
canoelaria oomercială din Brașov. Termi
cul de concurs este pănă în 29 August.

—o —
Reuniunea pompierilor voluntari din 

Seliște va da o petrecere de vară Dumi
necă, în 14 (26) Iulie 1896 în „Mailat14. 
Venitul curat este pentru fondul reuniunii. 
Inoeputul la 1 6ră p. m. Oferte marini- 
mose se vor chita pe cale 4iar’ati°ă.

—o—
Concert. Musica orășenâsoă din causa 

petrecerei arangiate de pompierii de aid, 
concertul anunțat pe 26 1. c. îl va ține 
în 25 1. o. Sâmbătă la otel „Pomul verde*, 
începutul la 8 ore sera. Prețul de intrare 
30 cp.

—o —
1. Un mijloc de casă ieftin. Pentru, regularea 

și conservarea unei mistuiri bune se recomandă 
cunoscutele prafuri Seidlitz a'e lui Moli. Cutii ori
ginale 1 fl. bucata. Se pote căpăta dilnic prin 
postă de cătră farmacistul A Moli, liferentul 
curții din Viena Tuchlauben 9. In farmaciile din 
provincia să se ceră preparatul lui Moli provedut 
cu marca de contravenție.

fără a ne aminti de Bismark. Intre bărba
ții de stat fumători el e^te cel mai renu
mit. El și astă4r fumeză din ciubuc, în
tocmai după oum fuma și atunol, când era 
mare cancelar. Acâsta da un fum poetic, 
căol din trăsăturile ei, din inelele sale va
riante se forma în capul fumătorului vii- 
torul Europei. O, Lady Nicotine, cum 
poți să-ți schimbi drăgălașu-țî nes asupra 
lulelei ? E adevărat, că acest organ are să 
se plângă câte-odată asupra ei. In posițiă 
de liniște, oând nu se mai fumâză cu dân
sa, nu răspândesce de loc un miros no
bil. Der acâsta nu este vina ei înăsoută, 
ci este păoatul moștenit al tutunului. în
dată ce nu mai răspândesce aromă, mi- 
râsă greu.

Când d-na Campbell vorbesce cu dis
preț despre lulea și țigară, acâsta nu-o 
faoe din alt motiv, deoât că a rămas înoă 
un mic prejudițiu vechili. Acesta este ve- 
ohia Angliă ou inter4icerea tutunului, un 
ultim răsunet al decretelor ia cobite.

Poliția asupra fumatului a fost eser- 
citată pănă în timpul mai nou de cătră 
femei.

A fuma înaintea unei dame englese, 
era lucru necuviincios. Decă visitezl astă4< 
un restaurant elegant din Londra, ve4l 

bărbați în frac și dame în toalete de bal 
învălite în nori de fum de tutun.

Deja bărbații fumeză în public în 
fața damelor, în curând nici damele nu se 
vor mai gena de bărbați. Așa merg t6te 
lucrurile. Acum vre-o treizeci de ani, din
colo de canal, mustața era urgisită de so
cietate. Pe Englesul voiagior îl ounosceai 
după mustața rasă și după pantalonii oar- 
rațl — astă4l și cei mai delicațl gentle- 
manl alârgă înedoe și încolo cu mustăți 
stufose. Astfel de revoluțiunl Be fac tot- 
dâuna de sus în jos. Dâcă prințul de 
Wales, îșl arunca briciul pe ferâstră, 
atunci tdtă Anglia îșl lasă barbă. Dâoă 
mâne principesa de Wales va fuma din 
ciubuc — ar fi de sigur un ciubuc împo
dobit cu diamante — atunol o vor imita 
tote damele. Mai înainte era ion ton. ca 
să leșini înaintea unei țigări, acum e la 
modă să fumezi. începi cu țigara și sfir- 
șesel cu luleaua așa vor ajunge de sigur 
lucrurile.

Noi nu suntem contra, ci am dori 
numai atâta, oa acâsta nouă cestiune feme- 
easoă să rămână o cestiune a femeilor și 
să nu se desvâlte în o cestiune a fetelor. 
Când vor începe și fiicele nostre să fumeze 
să le dăm pesțe degete, să înțelege însă, 

că cu eventailul. Când vor deveni indepen
dente, atunci se tranșeze afacerea cu băr
bații lor. Dâcă bărbatul nu se va opune, 
atunol să fumeze in voia Domnului.

Sunt a9tă4l dfstule femei cari fumeză 
chiar ș’ țigări de foi și de multe - ori se 
întâmplă, că un membru al sexului urît, 
oare nu e fumător, să se afle între dame, 
cari fumâză .și să fiă afumat ca o șuncă 
de Prpga. Acesta nu se mai pdte schimba,

Femeile să chibzuâscă mai serios a- 
câstă cestiune a țigărilor. Tutunul lucră 
in două părți: Fumând supăr pe vecinul 
meu. Dâcă femeile fumeză, cum să putem 
acâsta inter4ioe bărbaților. Ele au tot 
dreptul să fumeze. Dâr cucerindu-șl aoest 
drept, nu-șl pierd din puterea lor. In no
rul de fum poetic se perde o părticică din 
dominațiunea lor istorioă în societate, în 
salon, ba ohiar pote și o parte din bunele 
lor moravuri. George Sand a fost una din
tre cele mai vestite fumătore; că avea un 
drept la acesta, este un luoru netăgăduit.

Femeile pot fuma, dâr de aici nu ur- 
meză, că ele trebue să fumeze.

fr. Pr.u) U.

0 Biblia a Negrilor.
01 u a s o.

(Fine.)

AsoultațI:
Aoesta este numele unui rege sub 

care poporul fu fericit.
Cu Oluaso n’a fost nicl-odată răsboiă. 

Oluaso scia un farmeo însemnat, și mai în
semnat decât farmecul de a câștiga bătă
liile. Farmecul acesta înlătura răsboiul și 
bătăliile. Oluaso domni trei sute de ani; el 
asigură paoea și liniscea poporului său și 
regatului. Atunol plugarii putură să de
frișeze și să semene multe oâmpurl. Fu 
belșug de tâte bunurile. Totă lumea avea 
oapre și pui și totă lumea era ferioită. 
Chiar soldații se ’ntorseseră la oăminu- 
rile lor. Ascultați ârășl, oum Oluaso zămisli 
la bătrânețe. Avea multe femei și omenii 
rîdeau cre4end că din rege nu se vor 
mai putâ nasoe copii. Atunol Oluaso luă 
nouă din femeile sale oele mai tinere și 
le făcu un farmeo. Și fiă-care din ele Dăs- 
cu în aceeași 4* câte doi băeți gemeni. 
Aceștia sunt ouă omola cărora li-se făcu 
jertfe.

Puțin timp după aceea Oluaso făcu 
înoă odată același farmeo cu alte nouă
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Nou abonament
la

GAZETA TBAISILVAIZEI
Cu 1 Iulie 1896 st. v.

«'a deschis nou abonament la 
care invităm pe toți amicii și spri
jinitorii foiei nostre.

Prețul abonamentului)
Pentru Austro-JJngaria:

Pentru România și străinătate:

3pe nn. an. ....... 12 fi.
pe șese 1-clm.î ................................. S fi..
țse trei laxrn ................................. 3 fi.

Jpe UIL ELXX ................................ ■40 franci.
sese 1-c.n.i...................... 20

Țjpe trei luni ...................... IO

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Gazetei Transilvaniei**.

Din Bucovina.
Patru membrii ai clerului ro- 

;mân bucovinean, cari ne lasă în 
voia de-a le publica și numele decă 
vom afla de lipsă, ne r6gă a da loc 
următorului răspuns la un articul 
din Bucovina, publicat de noi cu 
subscrierea „Alt pelegrin11. Răspunsul 
îi publicăm cu plăcere, căci ținem 
06 se constate adevărul. El este ur
mătorul :
Dela mănăstirea S ini Ioan din Sucevă.

Sub titlul oitat mai sus s’au publicat 
iu Nrii 135 și 136 ai stimatului cjiar „Gazeta 

'Transilvaniei14 un articul, în oare se cu
prind nisce calumnii și neadevăruri, pe 
cari ne simțim îndatorați a-le oombate și 
a apăra ondrea prea stimabilului Prior 
dela mănăstirea sf. loan diu Suoâva, în 
contra căruia au fost îndreptate acele ca
lumnii.

Cunoscut este ori și oui, oumcă Prio
rul acestei mănăstiri a aflat la introdu
cerea sa în acest sf. locaș o mulțime de 
neajunsuri și o murdăriă ne mai pomenită 
în jurul acestei mănăstiri. Prin stăruința 
«a neobosită, ba chiar prin repețite au
diențe la Majestatea Sa Preagrațiosul nos
tru împărat, a isbutit revnitorul Prior a 
dura edificii nouă în juru1 mănăstirei sf. 
Ioau și a da o față cuviinciâsă acestui sf. 
locaș, oare cu drept cuvânt se numesce 
Meoa credincioșilor ortodocși. Credem, că 
este de prisos a mai înșira aici în special 
tâte lucrările neobositului Prior actual în
treprinse și esecutate întru îmbunătățirea 
stării aoestui sf. locaș. Dâră ou tote aceste 
se află înoă omeni, oarl oalumniâză și pe 
acest atât de bine meritat bărbat al na

țiunii nostre și nu se geneză de-a publioa 
într’un diar atât do stimabil, preoum este 
„Gazeta Transilvanie'14, calomniărl și nea
devăruri, oarl prea le ne se pot oombate.

Nu este adevărat, oumoă biserioa sf. 
loan se deschide la 8 ore diminâța. Acâsta 
nu s’a întâmplat și nu se întâmplă nici
odată. Biserica sf. Ioan se desohide în dile 
de lucru precis la 6*/2 ore diminâța, er în 
flile de Duminecă și sărbătore acurat la 7 
ore dimineța din causă, că înohiuătorii din 
satele înveoinate să nu se întârdie la sf. 
liturgie. Eră peregrinilor, cari vin din de
părtare mai mare și mân în mănăstire, le 
este tot una, dâcă intră cu jumătate de 
oră mai târziu la închinare in biserică. 
Deschiderea bisericei la timp fixat odată 
pentru totdeuna este, precum lesne se 
pote înțelege, dictată de mănținerea or- 
dinei bune.

Este drept, oumoă închinătorii, cari 
vin la sf. moace și doresc să li-se facă 
aghiasmă seu alte funcțiuni preoțesol, tre- 
bue să se anunțe mai întâia la Priorul, 
care ii trimite apoi la respectivii preoți 
spre săvârșirea funcțiunilor dorite. Aoest 
obiceiu l’a introdus Priorul actual din ur- 
mătorele cause:

Prin activitatea sa de opt ani de dile 
a avut Priorul destulă ooasiune de a studia 
și de a cunosoe bine tote abusurile înră
dăcinate din timp îndelungat. Preoți ve- 
niau din depărtări considerabile și din apro
piere nemijlocită la sf. mosce cu soop de 
a face funcțiuni. Inohinătorii de multe-orl 
nemulțămițl cu aceste funcțiuni se plân
geau la Priorul. Aoeste abusurl au trebuit 
numai deoât estirpate din rădăoină. Prio
rul a introdus o controlă striotă și îngri- 
jesce de o săvârșire aourată și consciin- 
țiosă a funcțiunilor. Pe timpul repăusa- 
tului Prior Darie, antecesorul Priorului ac
tual, nu esista nici o controlă. Chiar nisoe 
Țigani din jurul Priorului Darie lua bani 
de liturgiă dela peregrini; se înțelege, că 
aoeste liturgii nu se mai săvârșiau nici
odată. Din causa acestor abusurl soanda- 
lose numărul peregrinilor începu a scădâ 
rapid. Dâră îndată după ce a introdus ac
tualul Prior o controlă firmă, a început a 
cresce erășl numărul peregrinilor într’un 
mod ne mai pomenit, încât în anul acesta 
a ajuns numărul peregrinilor la două- 
spre-clece mii. Deci destulă dovadă, cumcă 
peregrinii sunt deplin mulțămițl ou orân- 
duâla mănținută de Priorul actual. Dâr 
tocmai acâstă ordine bună și controlă 
strictă nu le plaoe unor „geșeftarl14 și din 
acestă causă caută ei a înegri și a calomnia 
în tot felul pe Priorul aotual.

Intre alte neadevăruri mai spune co
respondentul, că un moșneg mână pe pe
regrini cu bota la Prior, pentru oa să plă- 
tâsoă acolo funcțiuni și liturgii. Acesta e 
ou totul neadevărat: moșneagul amintit 
este portar la mănăstire și conduce pe pe

regrinii străini, dintre cari înoă nici unul 
n’a avut causă de-a se plâuge asupra lui. 
Aoest moșneag este un om forte cuvios și 
religios, care nu șede de nevoe la sf. mă
năstire, pentru-că are cu oe trăi și la casa 
sa, oi num^i din adevărată pietate; deci 
ce mare neadevăr spune corespondentul, 
când dice, că acest bătrân, cunoscut prin 
pietatea ea esemplară, a trântit sf. mosce 
în ladă fără pic de simț de pietate! ibr 
cârja sâu bota, cu oare umblă el, o mân- 
ține spre a esplica tablourile de pe capela 
din ograda biserioei, cari înfățișâză man
cele sf. loan.

Dâoă cele scrise în corespondența din 
Nrii 135 și 136 ai stimabilul <Țiar „Gazeta 
Transilvaniei44 sunt adevărate, de ce nu le 
întăresce faimosul corespondent prin sub
scrierea sa proprie? de ce se teme a-șl 
arăta fața în publio ? de ce se asounde și 
nu sufere lumina adevărului, toomai oa și 
bufnițile și liliecii, oe stau ascunși prin 
turnurile mănăstirei sf. loan, evitând lu
mina 4'lei ? Der corespondentul pare a fi 
unul dintre aoei omeni, oărora uu le place 
ordinea aranjată de aotualul Prior la mă
năstirea sf, loan din Suceavă, pentru-că 
acâstă ordine fixă împiedecă pescuirea prin 
tulbure a geșeftarilor.

Cu aoâstă ooasiune nu putem între- 
lăsa, de-a face o obieoțiune și la o altă 
corespondență din Bucovina publicată in- 
tr’unul din numerii precedențl ai stimabilui 
cjiar „Gazeta Transilvaniei44, unde se afirmă 
oum-oă aotualul Prior n’ar fi Român bun 
și cum-că n’ar sprijini „Scola Română44. 
Și acesta este un neadevăr grosolan I Din
tre toți membrii acestei instituțiunl patrio
tice și filantropice nu este nici unul, care 
ar fi contribuit snme mai mari seu măcar 
asemene, precum le-a oontribuit și le oon- 
tribuese archimandritul Ciuntuleac dela mă
năstirea sf. Loan din Suceavă. Aoest ade
văr necontestabil se pote întări de cătră 
comitetul „Soolei Române44, ori și când. 
Românii din Buoovina pot fi mândri, că 
au în mijlocul lor un bărbat atât de de
votat causei naționale, precum este Arohi- 
mandritul și Priorul Ciuntuleac.

Coresp. part, a „Gaz. Trans. “
Alba-lulia, Iulie 1896.

St. D-le Redaotor! într’un număr al 
„Gazetei44 din Februarie a. o. s’au dat pu
blicității unele fapte neromânesel ale nota
rului diu Crioău Metes Mozes, care deși 
fiiu de țăran român, e cea mai pleoată 
slugă a stăpânilor săi dela putere, er față 
ou bieții țărani din cele trei comune 
din notariatul său se pârtă mai altfel, oa 
cel mai speculant și mai neoonsciețios Jidan.

Se pare însă, că lacrămile și blăstă- 
mele poporului au fost aucjite ; și vădute, 
oăcl d-1 Metes Mozes acjl nu mai e notar. 
La stăruința tînărului proprietar din Cri
oău E. B., el a fost suspendat din post, 

căci sub oorotirea protectorilor săi se în
grămădiseră fărădelegile lui în așa măsură, 
înoât nu li-a mai fost ou putință de a-1 sus
ține în post.

Intre altele el făoea următorul geșeft 
rentabil cu bieții țărani: Soiind, că în ou- 
rând era să se comaseze hotarul Crioăului, 
cumpăra dela omeni mici parcele cu pre
țuri de nimio și făcând el contractele și 
cererile de întabulare, scria în contract 
alte numere topografice, cari oorăspundeau 
unor pământuri ou mult mai mari, decât 
erau oele cumpărate în realitate. Ca să nu 
potă fi prins, a lăsat pământurile în folo
sința vânzătorilor pănă la oomasare, când 
bine înțeles, nu mai putea sci nimenea, 
oare pământ l’a avut; lui ’i s’a dat atâta 
pământ, cât s’a găsit intabulat, er bieții 
vâncjători spre marea lor mirare s’au po
menit, că au rămas cu nimic. Astfel Metes 
Mozes s’a ales cu avere, dâr în fine pe- 
dâpsa lui Dumnecjeu l’a ajuns. Densul acuma 
e sub cercetare.

Le-am dat acestea publicității pen
tru oa să soie toți cei de teapa lui, oă fap
tele nu rămân nerăsplătite și că totă slu
gărnicia față de cei „tari44 și oprimarea 
oonaționalilor lor nu le oferă un scut des
tul de sigur în împrejurări de acestea.

DIVERSE.
Ce morte au avut domnitorii Fran- 

ciei- Ludovio al IV în oălătoria sa întg 
Laon și Rheim a fost atăoat de un lup. 
El fugind cu oalul a cădut de pa el și s’a 
rănit forte tare peste întreg corpul. Din 
causa acestor rane muri la 15 Octomvre 
954. Fnul cel mai bătrân al lui Ludovic 
VI în cjiua de Pascl al anului 1129 oălărea 
cu regele Henrio al Angliei, încoronat Fi
lip printr’un suburbiu a Parisului. Calul 
fiiului lui Ludovic s a spăriat, la trântit la 
pământ și, fiind el înoă numai de 16 ani 
a murit din causa acestei oăcjătui’I. Filip 
al V ouragiosul cu ocasiunea unei veuatâre 
din anul 1314 la Fontainebleau prin pă
dure se întîlni ou un mistreț, acesta treou 
pe sub cal, âr Filip dimpreună eu calul 
cădu și numai decât Ș1 mui'i- Carol VII a 
muriț de fome, fiind‘c& ougeta, că mân- 
oarea e otrăvită de fiul s®u ludovic (XI,) 
Carol VIII muri repentm în uru,a unei 
apoplexe. Francisc I muri de bube rele. 
Heniric II făcu depri^deil duel cu, 
contele Montgomery în ^9 Iunie 1559, lan
cea acestuia se rupse pe pancera lui He- 
nrio și o asohiă îl sări îQ ochiă și-l răni 
și la cap și din acâsta r‘*n^ Heorio mujî 
la 10 Iulie în acel an. Franoiso II muri 
din causa unei umflături ^a oaP- Carol IX 
i-se scurse sângej.6 pe tote părțile trupului 
chiar și pe porii pielei și muri la 30 Maia 
1574. Heric IV ra fost străpuns de estră 
Raveillao cu un cuțit cu două tăișuri Ja 
14 Maiu 1610 și numai decât îșl perdu 
graiul și viața. Ludovic XV a murit de 
versat. Ludovio XVI muri pe eșafod.

FroprieUr: Orc Aurel Kiure^ianu.
Redactor responsabil Gregoriu ftSaior.

ogi.
n Oyo fu Oiug-

fete și fiă-care din ele făcu câte nouă ge
meni băețl, cari sunt ono eka. Și li-se 
făcu și lor jertfe. Și fiind-oă minunea 
acesta făcea pe popor să se mire mult, 
■Oluaso fermeca pentru a treia-6ră pe alte 
nouă femei și și aoestea avură câte doi 
gemeni băețl, cari sunt onâ sokun; și și 
aoestora li-se aduse jertfe.

Ce fâch Olugh
Și al șâptelea rege di 

hogi.
AsoultațI cum a făcut el răsbdie: Pri

mi într’o di visita princesei Ifa, bunica 
lui, care ședea în orașul Igeti. Principesa 
acesta voi să înoeroe sentimentele de amor 
și de deferentă pe cari ’i-le arăta regele; 
de aceea alese cinci nuci de palm și le 
dete nepotului său tfleendu-i:

— Ia aoeste cinci nuol de palm. Să 
le pui pe un altar în camera în oare 
dormi tu, și în fiă-care c]i să te închini 
lor ca să mă oinstescl pe mine. Decă mă 
iubescl, dâoă mă respecți, decă nu dispre- 
țuesd carnea din care a eșit carnea că- 
rea’i datorezi vieța, să nu uiți nid-odată 
să te închini lor și să jertfescl în fața nu
cilor acestora untdelemn și porumbei, și 
ân untdelemn să pui pene roșii de papa

gal. Acest luoru va fi un cult nou al meu, 
și tu ai să ajungi marele preot!

Olugbogi era prea mândru. Se mă- 
gulia că era adorat și oă nu adora pe 
nimeni. De aceea când autji ce-i propunea 
Ifa, uită că ea era prințesă și bunioa lui, 
o ocărî și se supără foc. Ișl rupse hainele 
de pe el și se arăta gol în fața ei.

Pe urmă, după ce ’i treou năcasul, 
chiămâ pe ourtenl și le spuse oe’i oerea 
bunică sa și’i întrebă:

— Bunică mea Ifa pretinde, că eu 
trebue să mă închin la cinci nuci de palm 
în onorea ei. Credeți oă așa lucru e per
mis regelui vostru ?

Dânșii deolarară, oă astfel de lucru nu 
era cu putință și oă demnitatea lui de 
rege nu permitea lui Olugbogi să adore 
nișce nuol de palm, chiar ca se facă onore 
cărnii sale.

Ifa se supără grozav aând aucji vor
bele aoestea. Ișl puse țărînă pe oap și’șl 
rupse hainele și searătă golă în fața regelui 
și a curtesauilor lui. Și’i numi âmenl de 
nimio. Și le spuse că, nu mai ținea sâmă 
de dânșii, că ei erau pentru ea mai puțin 
deoât nisce robi, mai puțin decât nisce 
bestii și că putea să’șl lapede hainele de 
pe ea în fața lor. Și pe urmă fugi spre 

Igeti. Și când pleca blăstămâ palatul din 
Oyo. Pe drum, pe când se odihnea lâugă 
o stâncă, fu întâlnită de Alado, regele 
orașului Ado.

Regele acesta văcjend’o așa de mâh
nită o întreba de pricina supărărei sale. 
Ifa răspunse, oă fusese rău insultată de ne
potul său Olugbogi. Că ea nu; putuse do- 
bîndi dela el ca să’i jerfescă ei o vacă, o 
găină și un berbec! cjicea ea. Șt că de 
aceea se supărase dânsa!

Alado o ruga să vie în palatul lui, 
în vârful stâncei Ado. Ifa primi. Acolo fu 
tratată ou oea mai mare onore. Ifa întrebă 
pe acest rege, dăcă ar consimți el să se 
închine celor cinei nuol de pa'm. Alado le 
adoră și le făcu o jertfă bogată.

Atunci Ifa îl 4,se:
— Tu țl-ai înjosit mândria înaintea 

unei femei. De aceea ai să fii răsplătit în 
tiue și în urmașii tăi.

Ifa puse în pământ o nucă de palm. 
Din pământ răsări un palmier ou nouă ră- 
murl. Ifa îl mai spuse lui Alado :

— De arjl îuainte, toți câți vor veni 
în Ado și din tdtă țâra Yoruba, are să vie 
mulțime mare, toți câți vor trece prin 
oraș vor jertfi Ifei și vor da regelui gar
dian al acestui palmier fetiș tot ce va 
cere Ifa.

Omenii din Oyo cuuosoură în scurtă 
vremA paOtul acesta, care da atâtea avan
taje fegețu' Alado. Atunol lui Olugbogi îl 
păru rgu că nu-șl umilise mândria înaintea 
buniceț sa]e și hotărî să se răsboâscă cu 
Alag0, ca s^-i ia palmierul fetiș cu nouă 
rămurl și omeni in tâte orașele și
îu tote cătunele, carI îl erau supuse, ca să 
strângă o armată mare.

Ifa, când auțji preparativele aoesțeă 
de resbel, și fiind-că nu voia să părăseșcă 
pe aliatul său, se duse repede la Tacpașu. 
cari loouiau departe tare pe malurile gâr
lei Oya. Le ceru ajutorul și isbuti să’i facă 
să mergă în potriva lui Oyo.

Când ajunseră Tacpașii ou armată 
mare, orașul era ocupat numai de femei și 
regele era singur în palat; toți răsboinicii 
asediaseră. orașul Ado.

Tnopașii intrară în oraș și în palat. 
Omorîră pe rege și pe tâte babele câte nu 
putuseră fugi. Și se întorseră în țâra lor 
cu prădl mari și cu multe femei tinere 
râbe.

Ifa fu răsbunată. Ajunse .cjeiță și totă 
lumea se va închina ei.

Cu domnia lui Olugbogi se termină 
partea mistică a țării Yoruba. Ifa este oea 
din urmă personalitate semiumană, semidi- 
vină, a cărei legendă a dat povestitorilor 
naționali subiectul poesiiior religiose, cari 
se cântă și acjl în palatul regal și în totă 
țera.

I. S. Spartali.
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Cursul la bursa din Viena.
Din 23 Iulie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.50
Renta de corone ung. 4% . . • 99.60
Impr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 124.75
Impr. căii, fer. ung. în argint 4’/2% 101.80 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 122.— 
Bonuri rurale ungare 4% • . • 97.05
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.50
Imprum. ung. cu premii .... 153.— 
Losurl pentru reg. Tisei și Segedin. 139.50 
Renta de hârtie austr......................... 101.65
Renta de argint austr..........................101.70
Renta de aur austr.............................. 123.90
LosurI din 1860........................... 147.25
Acții de ale Băncei austro ungară. 977.— 
Acții de-ale Băncei ung. de credit, 392.— 
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 363.25 
N&poleoudorl.................................. 9.51
Mărci imperiale germane . . . 58.72’/2

London vista.............................119.75
Paris vista................................. 47.60
Rente de cordne austr. 4%. . . 101.20
Note italiene. ..... . 44.45

Anunciuri
(inserțiuni și reclame)

Suntu a se adresa subscrisei 
administratiuni. In cașul pu
blicării unui anunciu mai mult 
de odată se face scădement, 
care cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-orî.

Administr. „Gazeta Trans.“
Numere singuratice 

din „ Gazeta Transilvaniei* 
â 5 cr. se potă cumpera în 
librăria Nicolae Ciurcu.

Cursul pieței Brașov

Din 24 Iulie 1896.
Bancnote rom. Camp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român.' Cump. 9.40 Vend. 9.45
Napoleon-d’orl Cump. 9.48 Vend. 9.51

Galbeni Cump.
Ruble rusesc! Cump. 
MtrcI german? Cump. 
Lire turcesol Cump. 
'loris. fonc. Albina o°/0

5.60 
126. */2 
58.40
10.60

100.75

Vend. 5 65
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. —.—
Vend. 101.75

Prafurile-Seidlitz ale lui Moli
Veritabile numai, «leeă. fiăeare cutia este proveițut» cu marca «Ie 

aperare a lui A. Moli și cu subscrierea sa.
Prin efectul de lecuire durabilă al Prafurilor-Seidlitz de A. Moli în contra greu

tăților celor mai cerbicose la stomach și pântece, în contra cârceilor și acrelei la sto
mach, constipațiunei cronice, suferinței de ficat, congestiunei de sânge, haemorhoidelor și 
a celor mai diferite bile femeesci a luat acest medicament de casă o răspândire, ce 
cresce mereu de mai multe decenii încoce. — Prețul unei cutiioriginale sigilate I fl. v. a.

Falsificațiile se vor urmări pe cale judecătorescă. >$
Franzbranntwein și sare a lui EVIolL c 

Y/orifohilil mim'd deci fiecare sticlă este provădută cu marca de scutire și cu (, 
V Ui lldiJIIU liUIIldl, plumbul lui A. Moli. /

Franzbranntwein-ul și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- -3 
osebire prin tras (frotat) alină durerile de șoldini și reumatism și a altor urmări de răcelă. y 
Prețul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

vis!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potă face și reînoi 

ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-cârei luni.
Domnii abonați sâ binevoiaacă a arăta în deosebi, când voiesc 

ca espedarea să li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou, s6 binevoiască a scrie adresa 

lămurit și s6 arate și posta ultimă.
Administrat. „Gaz. Trans.“

Ajsa de gură-SaBicyS a lui ftioSL
(Pe basa de natron Acid-saliciiicu)

La întrebuințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate și 
adulți, asigureză acesta apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre
țul sticlei provegute cu marca de apărare a lui A. Moli 60 cr.

V

I
Tren |

I de 
person.|

I

Tren 
accel.

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43
6.32
7.16
8.07
8.34
8.49
9.06

10.12
10.42
11.01
11 09
11.31
11.48
12.05
12.33
12.47
1.18
1.34
2.13
2.32
3 04
3.40
4.03
5 34|
6.12!
6.41
7.16
8.-
3.65
4.40
5.10

12.00

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.$7

10.37 
Tr. prs. 
11.10 
11.27 
12 30 
12.57

1.09
1.16 

Tr. exjr. 
11.40 
11.55

de

Trimiterea principală, prin
Farmacistul A. RIOJUL, \ 

c. și r. furnisor al curții imperiale Viena, Tnciilaiiljcn 9 $ 
Comande din provincii se efectuezi țlilnic prin rambursă poștală.

La deposite se se ceră anumit preparatele provecțute cu iscălitura și marca \ 
aperare a lui.A. MOLL. (

Deposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen șiDeposite în Brașov: la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
jiț Ed. Kugler, engros la D. Eremia Nepoții, J. L. &. A. Hesshaimer, Teutsch &. Tartier, Fritz VC 
W Geisberger. 0-52 -mz

pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I Maiu 1896

Budapesta — Predeal G It i r 1 ș u — T ii r <1 a

Tren 
deTrenfi

mîxt. persân.

Tren 
accel.

Tren 
de 

persân.

Trend 
mixtă

Tren
accel.

Tren 
accel.

Trenu 
de 

person.

trenu 
de 

persân.

trenă 
mixtu

trenă 
mixtă

trenu 
de 

person.

5.10
8.00

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14
7.32
8.21
8.40
9.09

10 40
11.25
11 49
11.59
12.29
12.55
130
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4 45
5 27

8 05
5.45
9.02

11 33
1.48
2.06
303
3.45
4 06
4.53
5.32
6.24
6 59
2.17
2 52
4 45
5.39
6.08
6 19
6.57
7.30

200
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
326

4.17
4.50

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

4.16

5.07
5.14
5 59
6 29

1125

7.50
8.37
9.07
9.40

10.25
11.—
12.26

1 11
8 30

pl.

sos.ț 
pi. J

Y
SOS. ( 
pl. I

o 
p

8.17
8.33
8.38

9.09

I

6 40
7.30
8.00

10.05
Sins)

9.42
9.44
9.59

10.22
10.51
11.12
12.26
12.58

1.15
1.34
2.09
2 19
3 01
3.31
9.30

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok
P. Ladâny.
Oradea-mare
Mezo Telegd 
Rev . .
Bratca .
Ciucia . 
B.-Huiedin
Ghârb&u

CInșiu .

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uioara . 
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Creciunel 
Blașiu . 
Micăsasa
Copșa-mio
Mediaș . 
Elisabetopo 
Sighișdra 
Hașfaldu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldiora

ți. 1 Bra?ov •

T Timiș .

sos.

sos.
A

1.55
7.-
3.37
1.19

11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6 13

/ pl-

Tr. exoi.

2.48

1.40
1.06

12.52
11.54

3.36
3.18

2.15
2 12

11 11r
jpl. 
Isos.

10.10
10 05
9.39
9.12
5 35

Predeal
BucurescI

1
pl.

8.00
7.10
6.13
5.38
5.49
4.59
3.18
2 23
5.24
5.02
3.37
3.06
2.49
2.41
2.17
1.55
1.29

12.55
12.40
12.01
11.41
11.14
10.55
10.21
9.42
9.12
7.45
7.02
6.36
5.58
5.08
5.20
4.14
3.32
9.15

1 55
740
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
10 45

9.23
8.49

823
8.06
7.59

7 30 
7.09
6 56
6 54
6.41
6 20
5 63
5.32
4 27
3.53
3.37
3 16
2.45
2.18
142
1.12
8.35

____
7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

7.08
6.39

5.23
tr.pers.
”4.35

4.03
2.55
2.25
2.08
2.00
1.38
1.17

12 57
12.32
11 59
11.28
11.10
11.05
10.48
10 18

9 43
9.19
7.38
7.22
6.48
6 33
5.57

5.20
4.14
3.32

6.20
8.10
4.28
2.17

11.32
11.17
10.42
10.08
9.50
9.19
J8.37
7.37
7.-
6.45
6.27
5.12
4.33
4.27
4.20
3.59
3.38
3.06
2.40
2.26
1.54
1.35
1.01

12.45
12.16
11.33
11.16
10.03
9.25
9.01
8.28
7.48
9.08
828
8.01
3.15

Cucerdea — Oșorlieiu — Regii,-săsesc.

Trenă 
mixtă

Trenu 
de 

person.

Trenă 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenă 
de 

persân.

Trenu 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 « pl. Cucerdea . . 808. 1 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 8.51 3.52 11.40 Ludoșfl. . 7.02 1.58 7.38 9.59
4 12 9.37 4.37 12.26 CipKu . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. 1

Oșorheiu . f pl- 5.34 12.25 5.50 9.54
5.40 10.42 5.36

<
pl. J • Isos. 9.20 5.04 '9 35

7.14 12.16 7.14 sos. Begh.-săs.. . pl. 4 b 7.54 3.30 8:05
Nota: Orele însemnate în stânga stațiunilor 

’neemnezâ 6reie de ndpte.

7 33
7.53

11 -
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

trenă 
de 

persân.

Tren 
mixt

ÎGhiriș
Turda î

trenă 
de 

persân.

trenu 
mixtă

trenă, 
mixtu

trenă 
de 

persân.

5.05
4.45

10.30
10.10

3.20
3.00

9.12
8.52

Copșa-inicâ — Sibiiu — Avrijșîi — Pagărațu
trenă 

de 
person.

2.20
3.57
4.19

trenă 
mixtă

6.15
6.38
7.13

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4 45
6.35
7.01
4.34'
6.16
8.42

trenă
mixtă

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtă

4.55
6.36

11.55
1.25
1.48

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

______L 
_____ l

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

3 13
3 39

l

pl.

sos. 1
pl. /

80S.

trenu 
mixtă

Tren 
mixt

trenă 
de 

persân

trenă 
de 

person.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

80S.

pl.

a 9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57

8 i m e r i a (P i s k i) — H u n e d 6 r a

4.25
4.48
5.23

B r
trenă 
mixtu

4 30
5.49

12.35
11.01
10,30
8.57
7.16
4.30

10.28
10.46
11.12

trenă 
mixtă

trenă 
mixtu

t i

Zernești

4.50
4.34
4.10

10.25
10.0&
9,38

6.46:
5.49

trenă’ 
mixtă

trenu
mixtu

7.44
6.20

bimeria . 
Oerna .
Hunedora

i FJL u r e ș - 1 ii d o ș
4.-|x 9.10
5 03 i 10.28

4.20
5.35

6 48 E712 41
7 38 s' 1.54 ■4-3- X

8 33 | 3.02 * a

Z O
9 07 1 3 41
9.59 £. 455 9

Bistrița

Mureș-Ludoș
Z a u . . .
Țagu-Budateliod . . 
St. Mihaiu de câmpie 
Lecința . . .
Ș.-Măghiăroș . 
Bistrița . . .

trenu
raixtă

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

1.29 8 31
12.05 7 20

7.21
8,24
4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

8.46
7.43
6 52

2
2 □’ c 
g ® 5 
£ S. E.
9.40

Sibiiu — C i s ii ă d i e

A r a <1 -r T 1 IU I M » r a
6.20 11.25 5. Arad ii .................... 6 10.43 3,44 10.55
7.08 12.15 6.14 Vlnga 9.42 3.01 10.1 1
8.01 1.10 7.39 Timișora • . • • . 8.20 2.— 9.10

12.47 8.47 12 27 5 10 Segedin . .................... 6 05 2 30 10 05 2.15]

Si gliișor a—Odor heiu-secuesc.
trenu 
mixtă

trenă
mixtu

trenă 
mixtă

tzenu 
mixtă

trenu 
mixtă

trenă 
mixtă

trenă
mixtu

trenă 
mixiu

5.30
5.42
6.U6

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu . sos. 
„ Selemberk n I 
„ Cisnădie pl.

7.10
6.57
6.36

9 20
9 07
8.46

3 22 11.08 Sighișdra . . .
3.54 11.48 Hașfaleu . . .

Odorhein-secuesc.6.20 1.59

5.32
4.54
3.-

eunt a se ceti de eus în jos, cele însemnate în drdpta de jos în sus. — Nutnerii încuadrațl cu linii mai negre

Tipografia. A. Mureșianu, Brașov.


