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IWSEHATE ac primesc la Adml- 
nlstra^aneîn Brașov pi 1& Wf- 
Hiât6rflle Birouri da anunolurl: 

în Viena: X Dukes, Heinrich 
Schatek, Rudolf Moașe, A. Oppelîks 
Nacht'olger; Anton Oppalik, J. 
Dannobcr, tn Badapestft: Ă. F. 

Eckstein Bemat; în 
Bncnrasei: Agence Havas, Sue- 
ouiaole de Botunanie; în Ham
burg: Karoiyt <£) Liebmann.

Prețul Inaorțlunllcr: o seria 
gexmond pe e ooldnâ fl or. și 
BOor. timbru pentru o publi
care. Publicări mai dese după 
tarifă si învoială.

Reclame pe pagina a 3-a o 
seria 10 or. â^u BO bani.
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„Gageta,f iese în flâ-m ii,
Abonamenia pentru Austro-Ungaria: 
Pe nu an 12 fi., pe șese Ioni 

6 fi., pe trei luni 3 fl.
N-rii de Dumlneoi 2 H. pe an.

Teatru România si străinătate: 
Pe un an 40 franol, pe șâse 
luni 20 fr., pe trei luni 10 fr. 
N-rii de Duminecă fl franol. 

Se prenumSră la tdta oficiale 
poștale din întru și din aiarâ 

$ la dcL Qoleotori.
ANtnamentnl jentiu Brașov 

adminintratiunoa, piața mare, 
Tfirgui Inului Nr. 30 tj etagiu 
1.: pe un an 10 fi., pe șese 
luni 5 fi., pe trei luni 2 fi. 60 or. 
Cu dusui In casă: Po un un 
12 fl., pja 8 luni 6 fi., pe trei luni 
3 fi. un esemplar 5 or. v. a. 
adu 15 bani. AtAt abonamen
tele cât si inaerțiunile sunt 

a ae plăti înainte.
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Nou abonament
la8AZ1TA TBAISILVAIISI

Cea 11 Ianuarie 1S9J st. v.
ge deseltlrîe nou abonament la 
eare tavltăiu pe toți atmiieli și spri
jinitorii ffoiei mostre.

Prețul abonaBBaentsBluss 

Pentru Austro-Ungaria:
pe VLZ3. an. ....... 12 fi-.
pe șese luurxi. ....... S £L. 
pe trei luni ................................. 3 fi..

Pentru România și străinătate:
pe TO-ix axx ..... -iO franci
pe șese 1-o.n.i...................... 20 ,,
pe trei luni ...................... IO „

Abonamente la numerele cu data 
de Duminecă:

Pentru Austro - Ungaria:
pe un an ..................................... 2 fl.
pe șese luni ..................................... I îi.

Pentru România și străinătate:
pe un an ....................... .... . 8 franci
pe șese luni .... . ■ 4 ,,

Abonarea se pote face mai ușor
prin mandate poștale.

Administrațiunea
„Sazetei Tr*ansâlwanî@â se.

Gratulațiile șefilor „națiunei“.
Ca în toți anii, membrii clubu

rilor partidelor parlamentare ma
ghiare vor felicita mâne, în cjiua de 
1 Ianuarie n., pe conducătorii lor. 
Intre discursurile, ce se vor ține cu 
ocasiunea acesta, de sigur că cele 
mai umflate vor fi adresate de că- 
tră ceta mamelucilor, cari „fără deo
sebire de naționalitate și confesiune ', 
vor gratula ministrului • președinte 
Banffy și președintelui clubului par
tidei guvernamentale.

O mică probă a traselor um
flate naționale, cu cari vor debuta 
cei ce trăesc și răsuflă sub sărele 
guvernamental, ne dă Corespondența 

oficiăsă de Pesta într’un articul, cu 
care salută 4i°a j?din. urmă a mile
niului statului unguresc", și în care 
vorbesce de „marele grad de mul- 
țămire și de îndestulire", ce-i cu
prinde, când privesc îndărăt la isto
ria anului din urmă, care s’a ilus
trat prin serbările milenare.

După ce amintesee rugăciunea, 
ce a pronunțat’o monarchul la una 
din aceste serbări, c|ice, că „regele 
si tronul său nu posede pe tot ro
togolul pământului un razim mai 
credincios, supuși mai credincioși, 
amici mai devotați, decât este oma
giala, credincibsa și leala națiune 
maghiară".

Când cetesce omul asemeni laude 
de sine, scrise și răspândite ex officio, 
și când de altă parte cetesce, cum 
sunt timbrate — tot ex officio — 
popbrele nemaghiare, ca elemente, 
ce nutresc în sinul lor nisuințe duș- 
mănose statului, tronului, cari prin 
urmare nu merită încredere din par
tea guvernanților, ci trebue se fiă 
ținute în freu, astfel ca în fiă-care 
clipită să simță „mâna de fier", ce 
apasă asupra lor: când cetesce omul 
tbte acestea, trebue să se îngrozăscă 
de cinismul, ce-1 desfășură oficioșii 
hrăniți din fondul de disposițiă.

Dâcă Românii vor să se întru- 
născă, ca să-și eserciteze și ei drep
tul constituțional, atunci sunt opriți 
și împrăștiați cu polițiști și cu gen- 
darmi, și li-se spune, că ei n’au 
dreptul se figureze aici ca naționa
litate, căci esistă numai „o singură 
națiune unitară politică". Când se 
tractâză dăr de-un drept, snnt de
clarați de contopiți cu națiunea 
maghiară și dreptul li-se denăgă pe 
cuvânt, că numai acesteia îi com
pete. Când însă e vorba de virtu
țile cetățenescl, de credință și lea
litate, atunci ies ărășl la ivâlă na
ționalitățile și sunt despărțite de na
țiunea maghiară, fiind declarate de 
elemente dușmane Btatului, cari sunt 
lipsite de acele virtuți cetățenescl 

și cari, prin urmare, nici nu merită 
încrederea stăpânirei și a tronului.

Din felicitările reciproce de 
mâne ale neîntrecuților noștri gu
vernanți vor răsuna aceleași acor
duri. Popbrele nemaghiare vor fi 
de-o parte absolut ignorate și con
siderate ca disolvate în corpul „na- 
țiunei", âr de altă parte se va înălța 
erăși drapelul luptei de rassă, deda- 
rându-se din nou, ca națiunea ma
ghiară are și „dușmani interni" și 
încă fbrte mulți, contra cărora tre
bue se pbrte resboiu pe viâță, pe 
mbrte, și că de aceea se cere se fiă 
toți uniți.

Se vor felicita deci cei ce au 
acți puterea în mână și se vor ameți 
ei pe ei cu frasele cele mai bom
bastice, ce le pot inventa creerii lor 
șoviniști. Dâr cu vorbe și cu frase 
încă nu s’a consolidat nici o țâră. 
Pentru a ajunge la acestă țintă se 
cere cevașl mai mult: se cer fapte, 
și nu fapte .născute din patima orbă 
și din sufletul mic egoist, ci fapte 
eșite din pătrunderea intereselor și 
necesităților reale ale țerii, fapte 
isvorîte din adevărata iubire de pa- 
triă.

CRONICA POLITICĂ.
— 19 (31) Decemvre.

Din Belgrad se telegrafidză, că noul 
cabinet sârbesc s’a constituit sub presidiul 
lui Simid, care dela 1890—1894 a fost 
ambasador în Viena, după aoeea ministru- 
președinte serbeso. In urma unor ne’nțele- 
gerl în cabinet însă el a renunțat la por
tofoliu și a devenit erăși ambasador în 
Viena. Se asigură, că Simiol are să ur
meze o politică paclnioă atât față ou 
Rusia, cât și față ou Austro-Ungaria. Ca
binetul constituit sub presidiul lui se oom- 
pune astfel: Simicl presidiu șr esterne; 
general Mislcovid răsboiă; Velmirovicl lu- 
orărl publice; Vuicl finanțe; Nika Geor- 
gcvid interne; Andreii! Nikolics culte și 
instrucțiune publică; Clerici agrioultură; 
Milanovid justițiă. — Inoeroarea lui Si- 

miol, de-o oonstitui un oabiuet de ooa- 
lițiune, n’a succes. Cabinetul oonstituit de 
el se crede, că nu va ave mai lungă 
durată, decât pănă la alegerile viitore, 
cari însă au se urmeze în curând, de- 
drece mandatul Soumpștinei espiră la finea 
lui Ianuarie 1897.

♦

Vrând nevrând, Snltannl Turciei a 
primit reformele propuse de marile pu
teri, oăol nu avea oe faoe. El a deolarat 
însă, oă pentru introducerea acestor ino- 
vațiunl răspunderea o lasă asupra marilor 
puteri, dedre-oe presimte Sultanul, oă aceste 
reforme vor grăbi numai căderea impe
riului său, fiind-că poporele mohamedane 
nu vor primi la niol un cas aceste reformer 
Nonă turburărl și înouroăturl se vor nasce. 
Turoii din Albania deja se și organisdză 
pentru a împedeoa nouăle reforme favora
bile creștinilor. Și în aoâstă grea situa- 
țiune, Sultanul, în loo de a-șl întări ar
mata, se vede silit a dimisiona pe ostași, 
dedre-oe n’are ou ce-i plăti. Acum de cu
rând a dimisionat 100 batalione de redifl. 
In vastul său imperiu numai 150,000 de 
ostași voesoe să-i țină în aotivitate. Ou 
aceștia însă nu va pută niol să țină or
dinea înlăîntru, niol să apere pacea îna- 
fară. Sultanul va fi domnitor numai ou nu
mele, imperiul său însă are să fiă guvernat 
de marile puteri.

In Gestiunea lîturgiei unguresc!.
Am reprodus și noi cjilele aces

tea soirea colportată prin cparele 
unguresc!, cum-că Papa ar fi dat o 
enciolică cătră episcopii catolici din 
Ungaria, prin care interefice de-a se 
servi unguresce liturgia în bisericele 
gr. cat., ba că ar fi dat chiar ordin 
de a se nimici cărțile liturgice ti
părite în limba maghiară. Față cu 
soirea acâsta, pe care noi am re- 
produs’o cu reservă, fbia catolică 
„Alkotmâny" dă acum turmăt6rele 
amănunte :

Cestiunea în modul cum s’a colpor
tat prin epare, nu corespunde adevărului, de- 
ore-oe — cj100 foia oatolioă — Sfântul

E’OILETONUL „GAZ. TRANS."

Regele și Papagalul.
Basm persan.

Traducere de Ion S. Spartali.

In Hindustan trăia într’o vreme un 
rege a cărui dreptate făouse din casa flă
cărui supus al său un paradis.

Regele acesta, pe lângă tdte celelalte 
însușiri bune ale unui cap încoronat, avea 
și pe aoeea că-’i plăcea să găzdudscă pe 
călători. Pentru scopul aoesta, zidise, a- 
prope de palat, mai multe clădiri mari în 
care erau găzduițl toți oâțl veneau în ca
pitala regatului lui. Ofițerii erau însărcinați 
anume ca să primăsoă pe noii sosiți ou cea 
mai mare cinste, orl-oare le ar fi fost po
ziția socială, și de multe ori chiar regele 
s’amesteca printre ofițeri ca să primesoăpe 
mosafirl.

Când veneau omeni însemnați, învă- 
țațl, artiști său călători oarl puteau să în- 
veselesoă pe rege ou vorba lor erau duși 
îndată ohiar în palat, unde erau primiți de 
monarch și vorbeau împreună. Regele soia 

estfel tot oe se petrecea în țâra lui și în 
țările străine.

Ințr’o di ii sosi un mosafir a cărui 
barbă albă ca zăpada dovedea iarna unei 
vieți bine împlinite, și p’a cărui frunte ple
șuvă se cetea istoria secolelor.

Bătrânul acesta umblase în tdte păr
țile lumii și soia tot oe desooperise mintea 
oinendsoă.

Regele, ațîțat de eciința bătrânului a- 
cestuia, îl opri mai multe d’i® la palat și 
într’o di pe când vorbeau de filosofie, veni 
vorba și despre lucrurile din lumea cea
laltă și mai cu semă despre viață și despre 
morte.

Regele îșl dete părerea și arăta ore- 
care îndoială în privința nemurire! sufletu
lui și a imaterialității lui. Bătrânul zîmbi, 
văcjend că regele cu tdtă învățătura lui, nu 
voia să orâcjă că sufletul pâte să existe în 
afară de materie.

Regele prinse zîmbetul aoesta și ’1 
întreba pentru-ce zimbea. Filosoful se scuză 
și spuse că a zîmbit ba din pricina aedsta, 
ba din pricina oealaltă, numai ca să nu 
spue adevărul, însă regele porunci învăța
tului oa să spue adevărul.

„Sire, dâcă nu ’mi-ai fi poruncit îna
dins, n’așl fi îndrăsnit să-ți spun că am 
zimfiit fiind-că te-am văcjut că stai în în
doială, aoum însă văd cât de mult ții să 
ounoscl adevărul și am să-țl dau astfel de 
probe, pe cari mi le-a pus Dumne4eu la 
îndemână încât ai să cre^I.

„Eram înoă mio copil când dragostea 
de învățătură a zămislit in mine setea să 
cunosc adevărul și dorința să desooper dăoă 
există într’adevăr în lume. ’Mi-am petrecut 
tdtă viâța călătorind din oraș în oraș, și 
din țâră în țâră, intrând totdâuna în vorbă 
cu învățații cei. mai mari și ducând o vidță 
din cele mai aventuri ose.

„într’un ostrov, unde ’ml spusese 
cineva să mă duc, am făcut ounoscință ou 
un învățat care oredea în nemurirea sufle
tului și avea în mâni probe sigure de ima
terialitatea lui. Am fost admis în intimi
tatea învățătorului aoeluia și l’am slujit ca 
un fiu devotat până când și-a dat sufletul 
în brațele mele. înainte de-a închide ochii, 
ml-a descoperit secretul strămutărei sufle
tului pe care’ o soia el s’o faoă. Eu pot, 
așa dăr în minutul aoesta, să-ți dovedeso 
oă un suflet, bunădră al meu, pote să pă- 

răsăsoă Jînvălișul material in oare este în
chis, fără ca să sbore pentru tot’dduna ori 
să se ducă în neant, și pe urmă să se în- 
torcă ăr îutr’acelașl corp seu în orl-oare 
altul îl va plăcea1*.

După oe rosti vorbele aoestea, filoso
ful prinse o musoă, oare-1 tot supăra, o 
ucise fără să-i strioe trupul și o arunoâ la 
picidrele regelui, rugându-1 să bage forte 
bine de semă oeea oe era să se întâmple.

învățatul făoii o mișcare, îșl soose su
fletul din oorp, oorpul oătju lung pe covor; 
— apoi întră în trupul mușoei și regele-o văcju 
oă înoepe să sbore pe dinaintea lui; pe 
urmă ieși din musoă și întră dr în oorpul 
său, și regele văcju cărând pe o parte 
musoa neînsuflețită și de altă parte moș
neagul sculându-se și întrebându-1, deoă 
era aoum înoredințat de neatîrnarea sufle
tului și a materiei.

Regele, care nu putea orede oe vede, 
sta tot ou degetul etrîns între dinți și par’ 
că înpietrit de multa mirare,

Bătrânul făcu mai de multe-orl proba, 
așa oă regele nu mai putea să se îndoâscă. 
Bine înoredințat, că era adevărat oeea ce 
vedea, monarchul ceru filosofului să-1 în- 
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Soaun apostolio n’a dat in cestiunea acăsta 
nici o enciclică și niol că era lipsă de-a se 
da, deârece resolvarea oestiunei din vorbă 
eBte a-se face ou totul pe altă cale.

De altmintrelea soirea oolportată prin 
4iare stă în legătură ou marea deputațiune 
a greco-oatolicilor (renegați) din Hajdu- 
Dorogh; Aoăstă deputațiune, după oum se 
soiă, s’a presentat astă-vară atât la minis
trul cultelor în Budapesta, cât și la pri
matele, pentru de-a oere introducerea în 
biserică a liturgiei unguresoî și înființarea 
unui episcopat greco-oatolio maghiar. Li- 
turgia ungurăsoă stă în aceea, că anumite 
părți ale liturgiei, oa de esemplu eoteniile 
și evaDgelia, le oetesoe, ori le cântă preo
tul în limba maghiară.

Ministrul de oulte Wlassios a făcut 
atunci deputațiuuei cele mai mari promisiuni. 
Primatele însă a declarat deputațiunei, că 
în ce privesce înființarea și dotarea noului 
episcopat, aoăsta oade în sfera de drept a 
regelui apostilio, ăr ce privesce liturgia, 
aoăsta are s’o hotărască S-tul Soaun.

Ce-i drept, greco-oatolioii din Hajdu- 
Dorogh folosesc limba maghiară la litur- 
giă deja de-un secul și jumătate, fără ca 
aefistă praxă să fi [fost aprobată din partea 
bisericei. Basațl pe aoăstă praxă veohiă, el 
cer acum, că după ce au și oărțl biseri- 
cescl tipărite în limba maghiară, să li-se 
permită a se și folosi de ele, respective să 
se Introducă acest usus în tâte biserioile 
greoo-catolioe cu limba maghiară.

Deâre-oe însă atât cestiunea liturgiei, 
cât și cea a episcopatului, privesce aface
rile interne ale tuturor episcopatelor greco- 
catoliee, S-tul Scaun a predat oestiunea, 
împreună cu tdte informațiunile privitdre 
la ea, congregațiunei de propaganda fide pen
tru resolvare.

Acestă oongregațiune încă în ședința 
dela 26 Sept, a stabilit textul răspunsului, 
care text însă păDă în timpul de față nu 
este dat publicității și în mod oficial nu s'a 
adus nici la cunoștința episcopilor greco-ca- 
tolicl, nici a primatelui. De aceea, termină 
„Alkotmâny", orl-ce combinațiune privi
tdre la hotărîrea congregațiunei este prea 
timpuriă. Hotărîrea congregațiunei însă, 
după oum este informată numita fdiă, se 
va publioa înourend.

Asasinii lui Stambulov.
Interesante sune câteva depuneri ale 

martorilor din 4iua 5-a a 6-a de per
tractare în prooesul contra asasinilor lui 
Stambulov.

Un adânc efect a făcut aparițiunea 
d-nei Stambulov oare, ohiămată fiind ca 
martoră, a în mijlooul oelei mai mari 
tăoerl: „Ați voit ou orloe preț să mă ve
deți aici. Etă-mă! La întrebările d-vostre 
răspund numai una. Cei de oolo (arată ou 
degetul asupra aousaților) nu Bunt cei vi- 
novațl. Eu îi iert, achitați-i și d-vdstră. 
Căoi d-ta, d-le președinte, și d-ta, d-le pro- 

ouror, scițl fârte bine oine sunt vinovății 1 
Mai mult nu am de <jis!“

Și d-na Stambulov nici că a 4’8 mă- 
car ou un cuvânt mai mult.
O ciudată depunere făcu martorul George 
Indje. El a fost scriitor la consiliul de mi
niștri și dioe, oă Naoeviol și Tuffekciev au 
primit 20,000 franol dela președintele so
cietății macedonene „Cirill și Metodiu".

Fârte misteriâsă este și istoria cu 
cele 52 foi. Martorul absent Nișkov, oare 
plecase în pre4i'ia înoeperei procesului a 
soris tribunalului, că depunerile sale ade
vărate sunt sorise pe 52 foi și depuse la 
un prieten. Se caută prietenul și se gă- 
sesoe în persâna lui Vasilie Gorbanov. 
Aoesta spune, oă a dat paohetul lui Cristu 
Panaiatov. Gel din urmă se presentă înain
tea tribunalului și presentă un paohet. Pre
ședintele îl deschide și găsesce în el două 
atestate ale lui Nișkov și afară de aceea 
50 de foi de hărtiă nescrisă.

Se oetesoe apoi corespondența pri- 
vitâre la originea revolverului nr. 4072, 
care s’a găsit pe locul, unde s’a săvârșit 
atentatul. Fabricantul belgian spune, oă 
l’a vândut unui anumit Kristovicl. Acesta, 
se 4ioe, este identioă cu Tufekoiev, oare 
însă pretinde, oă a vândut revolvărul în 
Sofia. Medioii ohiămațl oa esperțl atestâză, 
oă Stambulov a fost în tâte simțirile 
atunci, când a numit numele celor, pe cari 
i-a privit ca asasinii săi.

Mare Bensațiă a făcut împărtășirea 
președintelui tribunalului, oă în 4iua pre- 
mergătâre s’a furat revolverul lui Stambu
lov, ce era depus pe masa tribunalului oa 
corpus delicti.

Procurorul Georgiev a motivat aou- 
sațiunea într’un discurs, care a durat 5 
âre, apelând la judecători și jurați, să-și 
dea sentința asupra unei crime, oe are o 
importanță atât de mare. Tufekoiev, 4ise 
el, este autorul inteleotual al crimei și el 
a procurat mijlâcele neoesare pentru ese- 
outarea ei.

Apărătorul lui Tufekoiev, Dr. Danev, 
e’a străduit să dovedâseă, oă Tufekoiev nu 
este niol urzitorul, niel părtașul ori mei. 
Asemenea se silesoe advocatul Orasakov 
să dovedâcă, că clientul său Bone Geor
giev e uevinovat și spune, oă acesta dela 
1885 încâce a luorat pentru liberarea Ma
cedoniei. Este deci un om de oaraoter, 
oare ar fi mărturisit orima, de ar fi să- 
vârșit’o.

In fine advocatul Makedonski apără 
pe vizitiul Azov.

SOIRILE OBLEL
— 19 (31) Decemvre.

Sturdza la Goluchovskî. Din Viena 
se telegrafiâză, că d-nul D. Sturdza, fostul 
ministru-președinte român, sosind Lunia 
trecută la Viena, a avut alaltăerl o au
diență la Goluohovski, ministrul de esterne 
austro ungar.

filiopia în armată. Ministrul comun 
de răsboiti al dat ou oâte-va săptămâni mai 
înainte o ordinațiune, prin oare dispune 
să se constate prin medici intensitatea ve- 
derei la soldați. Cu ooasiunea acestei cer
cetări s’a aflat, oă între feoiorl sunt fârte 
mulțl, oarl nu văd așa după Șoum prescrie 
regulamentul. Cei miopi, după-oe au fost 
visitațl, au fost transportați în spital, său 
au fost puși sub grija medicului. Resulta- 
tul a fost, că cea mai mare parte dintre 
ei, aflându-se inoapabill de serviciu, au 
fost conoediațl, Pănă acum la asentare fe
ciorii nu erau visitațl, oă ore văd destul 
de bine. De-aiol încolo însă, ou ooasiunea 
asentărilor, se va constata și distanța, la 
oare pot să vadă.

—o—
O librăria serbâscă închisă prin au

torități. Foile unguresoî din Budapesta 
spun, că un funcționar din ministeriul ine 
truoțiunei publice al Serbiei, ou numele 
Milan Obradovioî, a primit dela guvernul 
serbeso o oolecțiune de oărțl în valbre de 
30,000 franol. ObradovicI a adus aceste 
cărți în Ungaria și a deschis la Zemlin o 
librăriă. Autoritățile ungurescl însă au în
chis librăriă pe cuvânt, oă în urma oerce- 
tărei ar fi aflat, oă noul librar urmăresce 
scopuri politioe, importând pe teritoriul 
ungar oărțl „panslaviste" și cu „tendință 
spre o mare Sârbia". De-odată ou închide
rea librăriei, Obradovioî a fost pus sub 
paza poliției, der în sărbătorile Crăciunu
lui, nefiind destul de bine păzit, el a fugit 
la Belgrad. Așa presentă lucrul foile un- 
guresol. De sigur însă, oă luorurile nu vor 
fi stând tocmai așa. Soviniștilor unguri 
nu le convine să se propage literatura sâr- 
besoă în mijlooul poporului sârb de sub 
stăpânirea lor, Asta e totul.

0 comoră prețiosă s’a aflat la Lem
berg eu ooasiunea unor săpături, oe se fao 
pe teritoriul așa numitei „oetățl vechi". 
Un mare borcan de tinichea s’a găsit în 
pământ, plin de galbinl de prin seoulul 12 
și 13. De-asupra banilor se afla un aot 
soris pe pergament, oare pănă acum înoă 
n’a fost descifrat, dâr la tâtă întâmplarea 
va fi de mare interes.

—o —
țiar anarchist. F6ia tipografilor „Gu

tenberg" anunță, oă ou 1 Ianuarie 1897 va 
apără în Ungaria un 4iar anarchist sub 
numirea: „Ăllam nelkiil" („Fără stat"). 
Foia va fi edată de d-1 Dr. Eugen Schmidt.

—o—
Succi a înebunit. Celebrul Suooi, oare 

a stat patru-4eol de 4*1®  fără să mănânce 
nimio, a înebunit cjilele treoute în mod 
subit la domiciliul său din Paris. Intrând 
acasă pe la ârele 1 din nâpte, apuoat de-o 
orisă furiâsă, luâ din vestibul un port-um- 
brele și începu să spargă tot în cele două 
eamere pe oarl le avea forte bine mobi
late. La sgomotul, oe făoea nenorooitul 
nebun, toți vecinii alergară urmați de por

tarul oasei și de agenții poliției. Succi, 
când îi vă4u, le arunoâ în oap cu tot oe 
îi eșia înainte: feșnioe, sticle, vase, bron
zuri, giuvaerurl etc. Cu âre-care dificul
tate agenții poliției reușiră să-l lege cot la 
cot și să’l transporte la oomisariatul de 
lângă Operă. Aci nenorooitul Saooi se mai 
liniști puțin și șe4u aprâpe o âră în oor- 
pul de gardă cântând și rî4ând, dăr de 
odată o nouă crisă îi veni, după care agenții 
comisariatului îl conduseră în infirmeria 
depoului. Suooi începuse pe la sfîrșitul lu- 
nei Noemvre la teatrul de varietăți Olym
pia o ajunare, oare trebuia să ție patru-4eol 
de 4’le} der pe oare a trebuit să o între
rupă după două săptămâni. De atunol ne
norooitul era trist și fârte mâhnit, oă nu 
și-a putut ține angajamentul.

—o Li
„Societatea Sodalilor Români*  din 

Brașov va da MercurI săra, în 4iua primă 
de Crăciun, o producțiune și petrecere oo- 
legială în sala hotelului Central „Nr. 1". 
Inoeputul la 7 âre săra. Intrarea de per- 
sână 80 cr. v. a. Bilete se pot căpăta la 
d-1 Eremias, la Librăria Nio. Ciurcu, la 
Oasina română și săra la oasă. Oferte ma- 
rinimose se primeso ou mulțumită și se 
vor chita în publice.

—o —
Concert. Musioa militară va ooncerta 

la Vila Kertsch atât mâne sără, Vineri, oât 
și Sâmbătă săra. începutul la 6 ore. In
trarea prin ușa de oătră strada Căldărari- 
lor. Taxi 20 or.

Scirî merunte din România. D-1 colo
nel Constantinoviol, oomandBntul gardei 
regale din Belgrad, a fost primit Marți de 
Regele Carol în audiență solemnă oa tri
mis extraordinar al M. Sale Regelui Alec- 
sandru al Serbiei. D-1 colonel Constantino- 
vicl a remis M. Sale Reginei marea cruoe 
cu briliante a Sfântului Sava, âr M, Sale 
Regelui o serisore autografă a M. Sale 
Regelui Alexandru. La palat s’a dat un 
prânz de gală în onorea trimisului Rege
lui Alexandru.

— Marți, fiind 4’ua onomastică a M. 
Sale Reginei, s’a oficiat un Te-Deum la 
Metropolis și s’au făo.ut numărâse înscrieri 
la. Palat. Apoi la âra 10 M. Sa Regina a 
învitat la Palat mai mulțl copii din socie
tatea buonreșteană.

— Din Constantinopol se telegrafiază, 
că conferințele între delegații ■ români și 
otomani pentru înoheierea unui tratat de 
oomeroiQ s’a început Duminecă. Marele 
vizir a primit marele oordon al „Stelei 
României".

— Baronul de Hurmuzachi, deputat 
în Camera austriaoă, se află în Buouresol, 
d-sa a asistat Luni la ședința Camerei.

— Camerile vor lua vacanță Sâm
bătă în 21 v. ourent, pănă la 12 Ianuarie 
v. Vaoauța de Crăciun a Curților și tribu
nalelor va dura dela 21 Decemvre v. pănă 
la 2 Ianuarie v.

— A fost numit definitiv la catedra 
sa, d-1 Dr. Emil Pușcariu, profesor de his- 
toiogie la facultatea de medioină a Uni
versității din Iași.

vețe misterul acesta și tot oe învățase chiar 
el după atâtea sotenell și călătorii. Ii pro
puse ohiar să-i dea jumătate din bogățiile 
lui și să împărtășăsoă ou el chiar corona, 
dâoă va voi să-i destăinuâsoă secretul.

„Omul oare sue ou ouraj treptele ce 
duo la viâța adevărată, la lumea nemate
rială și la fericirea veolnică, și oare ou- 
ndsoe adânc misterul sufletului, nu-șl în- 
tdroe oapul deoât oa să se uite cu dispreț 
la tdtă grămada de țărînă, pe oare o lasâ 
înapoia lui. Eu am voit, Sire, să te învăț 
secretul .meu, fără să mă fi gândit să pri
mesc în schimb o răsplată orl-oât de mică; 
ș’apoi, în lume nu e nimic, ou care să se 
pdtă plăti destăinuirea, pe oare am să țl-o 
fao și pe oare voeso să țl-o las ca o amin
tire respectuâsă despre scurta mea ședere 
în regatul Majestățiii Tale“.

Bătrânul făcu repede pe regele să în
ceteze cu mulțumirile și-l învăța secretul 
lui. După câte-va înceroărl, scolarul-rege 
ajunsese tot așa de dibaol oa și profesorul- 
învățat.

Filosoful îșl luă atunci rămas bun dela 
monarh și nimeni din regat nu soiu, că 

regele scia o taină așa de însemnată, afară 
de regina, de favorita lui, și de primul mi
nistru, care era tot într’o vreme și prie
tinul cel mai bun al regelui.

într’o 4i fi0 vânătâre, întâmplându-se 
ca regele să se depărteze de suita lui, și 
fiind numai cu primul-ministru lângă el, 
uoise o antilopă frumâsă, oare trecuse forte 
aprâpe de rege. Animalul străpuns de să
geată oă4u îndată și ministrul vorbi atunol 
astfel regelui:

„Sire, iaoă o antilopă al oărui suflet 
a sburat și în locul aoesta suntem forte 
departe de lume, nu ne pote vedea nimeni. 
Sublima Majestatea Vâstră ml-ar face mare 
oinste, dâoă ar binevoi să-mi arate oum se 
faoe strămutarea suflatului dintr’un oorp 
într’altnl, despre oare ați binevoit a-ml 
vorbi de atâtea ori. Am o dorință nespusă 
să văd chiar ou ochii mei lucrul acesta de 
neore4ut, oel puțin odată în viața mea!"

Regele, fără să-și înohipue, că în 
pielea ministrului său s’asoundea sufletul unui 
trădător din cei mai primejdioșl, primi bu- 
ouros să-i împlinescă dorința. Insă abia 
întră în trupul antilopei și numai decât 

ministrul îșl trecu sufletul în corpul regelui, 
fiind-că și el învățase secretul acesta dela 
un moș al lui fermecător din oei mai 
temuți.

Regele, ajuns antilopă, vă4u cu du
rere de inimă pe ministrul său înoălecând 
pe armăsarul regal și fugind în gâna oa- 
lului. încă temându-se să nu fiă ucis de 
trădător oare, era sigur regele, va veni 
curând înapoi ou ceilalți vânători, fugi oât 
îl țineau pioiorele lui cele nouă spre oâm- 
piile oele mai depărtate și spre munții 
unde nu se putea sui pioior de om.

Trădătorul ajunse repede aoolo unde 
erau toți vânătorii. Curtezanii, zărind pe 
acela pe care ’1 oredeau stăpânul lor fu
gind în gâna armăsarului, îșl înohipuiră 
numai decât oă s’a întâmplat o neno
rocire.

Regele cel fals le Bpuse, într’adevăr, 
fârte întristat, oă ministrul său oă4use de 
pe oal. Vânătorii și ourtea regală se du
seră în pripă acolo unde le spusese regele 
și luară trupul neînsuflețit al ministrului. 
Prinseră pe urmă și oalul și duseră mortul 
în oraș.

Trădătorul însă de giaba bătu pădu
rea lungiș, și ourmeziș, fiind-că nu mai 
putu găsi antilopa.

Obosit și supărat în sine, se hotărî 
să se întârcă în oraș, unde cheltui fârte 
multe parale ca să înmormânteze pe scum
pul său ministru, pe fratele său oum îi 
4icea el și pe sluga lui oea mai oredin- 
oiâsă, pe oare ’1 pierdu-se printr’o astfel 
de nenorooire; mai ou semă nu uita să 
viă în ajutorul moștenitorilor lui, pe oarl 
îi soooti, ou drept ouvent, ca adevărațl 
oopii ai lui. Pe urmă făou ce voi și nu se 
lipsi de nimio buourându-ee îu tâtă oii pa, 
că isbutise în planul lui scârbos.

Insă, ohiar din cailele dintâi vă4u ou 
durere oă nu era fericit, fiind-că, săra, când 
se duse în camera reginei, ea îl primi 
ou răoâlă. Regina băgase de semă numai 
decât purtarea lui stîngaoe și ourâud bă
nuise, oă omul pe care tâtă lumea îl luase 
drept regele, nu era adevăratul rege, îl 
respingea instinctiv, spunându-i în fiă-oare 
4i, ea să se depărteze de dânsa, oă nu este 
Bănătâsă, ori găsea alte pricini și regele o 
credea în tot-dăuna.
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— D-l Gr. Adamescu, profesor la li- 
i „Șincai4, a fost primit în audientă de 
S. Regele, oăruia i-a pr^sentat lucrarea 
,Istoria literaturei române4, lucrare pen- 
oare a fost teiioitat de M. S. Regele.

— Prințul Dimitrie Ghica, președin- 
Senatului, care se boluăvise greu în 

le din urmă, se află acum înafară de 
ce perioul. Marti a părăsit patul.

— D-l profesor G. A. Urechiă a fost 
firmat în postul de deoan al faoultătei 
drept dala Universitatea din Iași, pe 
nou period de trei ani.

— In BudeștI, județul Ilfov, s’au răs- 
at țăranii. Răscola a fost potolită după 
uptă crâncenă de vr’o <jece 6re între 
idarml și răsoulați. Un gendarm și vr’o 
,ru țigani au fost ușor răniți. In urma 
dietei oe s’a făcut, se constată, că răs
ti se datoresce faptului, oă gendarmii au 
t să eseoute un mandat de arestare în 
itra uuui Țigan, hoț de cai.

— De mai mult timp un haitio de 
rol mistreți devastau semănăturile de pe 
igă pădurea Vărbilău din județul Pra- 
va. pilele trecute porcii au venit pănă 
igă sat și unul ohiar a întrat pe linia 
'Ului. Loouitorii începură a’i goni, când 
sătean îi eși înainte ou un topor. Mis

tui în9ă în trecere îl sfâșia cu colții și 
norocitul țăran rămase mort pe loc. Să
lii toți se luară după mistreț și’l înfun- 
ră într’o vale, unde ’1 uoiseră.

•Din Senatul român.
Discusiunea asupra răspunsului la Mesagiu. 

Ședința din 13 Decemvre v.
(Urmare)

I. P. S. S. Metropolitul Moldovei spune, 
. o țâră nu pote esista fără religie, fără 
tserică. Cu credința în Dumnecjeu Domnii 
>chl iu ridicat poporul și au soăpat țâra 
i dușmani. Clerul nostru, autoritatea bi- 
ricâscă, a dat esemplul de pace. Clerul 
a trebue amestecat în luptele politioe; el 
respeotat în tot-dâuna autoritatea în Stat. 

Ierul vrea paoe, dragoste și frățiă. Teme- 
a Statului este religia, preoum temelia 
joietăței este familia — ele trebueso der 
sspectate. (Aplause).

Este 0 anomalie și un anaohronism 
î pasagiul, în care se spune: „Guvernul 
lajestăței Vostre va avea tot sprijinul 
ostru pentru realisarea reformelor1*.  Care 
uvern ? — căci altul era când ni-s’a pre- 
entat Mesagiul, și altul este aoum pe banoa 
„ :starială.

*) La începutul aoestei dări de sâmă, 
unde se amintesoe, oă patru dintre fetițele 
sărace au primit îmbrăcămintea oa dar eto., 
este a se oeti: ca dar din partea domnișor?:/, 
Olga A. Popovicl.

Mai este însă un eveniment impor- 
ant petrecut înainte de desohiderea se- 
iunei, asupra oăruia Mesagiul taoe. Și era 
mtural să taoă, pentru-că fostul guvern 
ionsidera oestiunea oa tranșată de un înalt 
ior constituit și că nu era nevoe de ames- 
,ecul său, deci nu avea ce vorbi Corânei.

Dâr guvernul actual a făout din acest 
iot un aot politio și a oreat un precedent 
rațional fericit pentru viitor. Mai pote 
joum Senatul la adresă să trâcă peste acest 
eveniment?

D-l Sturdza nu a voit să trateze ces
iunea cu nimeni; âr d-l Aurelian, mai po-

Regina sta tot bolnavă, regele tot 
antilopă și trădătorul tot rege.

Regele antilopă însă făcu oe făcii, ou 
tdtă mâhnirea din inima lui și ou tote să
riturile oiudate, pe cari le făcea, și fu pri
mit între celelalte antilope; în puțină 
vreme, învăță viața și obiceiurile antilope
lor. Ișl petreoea tdtă vremea, amestecat 
printre turmele sălbatice ale antilopelor, 
ca să se plimbe, deși îi sângera inima, și 
deși ’i curgea mereu sângele acesta pe 
obraji, sub formă de lacrimi.

într’o cli> pe când umbla pe-o câm
pie, oăcju la pioiorele lui un papagal verde 
și tînăr oa și iârba, pe oare oăcjuse biata 
păsărică, ca să-și dea suflarea din urmă. 
Repede regele îșl lăpădâ pielea de anti
lopă, intra în trupșorul papagalului și sbură 
în aer. Se lega ourend ou alțl papagali, 
și fiind-că trecea în ochii semenilor lui 
■drept cel mai deștept papagal, fu curând 
mumit de dânșii căpitanul și sfetnioul lor.

(Va urma.) 

liticos, a consultat partidul și fruntașii țâ
rei și i-a dat o deslegare mulțumitâre. — 
Dâr noi ce suntem? — Dependența unei 
politețe a ministrului-președinte ? — Mai 
suntem său nu espresiunea țârei, repre- 
sentanții opiniunii publice? — Tăcerea 
Adresei în acâstă privință este un ana
chronism și o anomalie.

Vorbitorul 4i°e> °ă cabinetul treout a 
trebuit să se retragă pentru a se liniști 
spiritele, pentru a potoli agitația; d-l 
Sturdza nu mai avâ autoritatea necesară 
pentru a-o face, de aceea trebuia să cadă 
și oabinetul a oăZut în mod coreot consti
tuțional.

D-l Maiorescu se miră cum miniștrii 
Stoioesou și Gantacuzino au putut să sub
scrie jurnalul consiliului de miniștri, prin 
oare s’a anulat sentința oontra Metropoli- 
tului, când aoeiașl miniștri au semnat jor- 
nalul, prin care s’a eseoutat sentința oon
tra lui.

D-l general Budișteanu s’a retras din- 
tr’un sentiment de susceptibilitate, pentru 
oă n’a voit să-și stergă singur semnătura. 
D-l Stoicescu însă a rămas în minister.

Și-a inaugurat noul minister învese- 
lindu-ne ou strigătul de: Să trăâsoă M. 8. 
Sultanul. Da, să-l ție Dumnedeul lui Ma
homed pe M. Sultanul pentru-oa să facă 
ceea-oe d-l Stoicescu spunea, oă a fă
cut deja.

D-l Sturdza ne spunea cu aoea ooa- 
eiune, că a luat parte la acte mari la cari 
a oonluorat totă națiunea, ou principele 
Cuza, ou principele Carol la 1866, ou pro- 
clamaree independenței la 1881. Da, der 
atunol aveam sistem representativ, totă 
țara era representată în Parlament, pe oând 
aoum vedem, oă cu ocasiunea investiturei 
noului Metropolit M. S. Regele a fo9t ne
voit să adauge la formula tradițională, oă 
oeremonia s’a făout și „In fața fruntașilor 
ț£reiu, pentru-că fruntașii țârei sunt în afară 
de parlament. Guvernul este eu un picior 
în parlament și ou altul în casa privată a 
d-lui Lascar Gatargiu — și de acolo a 
tranșat o oestiune națională.

Este dâr o întrebare de consciință ce 
trebue să ne punem: dâoă suntem seu nu 
representanții opiniei publioe ?

Disolvarea parlamentelor pâte fi re- 
sultatul a două împrejurări. Său în urma 
nnui oonfliot între guvern în Camere — și 
atunol ministerul cere Coronei să tranșeze 
diferendul prin un nou apel la țâră; seu 
când s’au întâmplat evenimentele, oarl te 
fac să-ți pui întrebarea de oonsoiință, dâoă 
mai represințl opinia publioă din țâră.

Nu s’a putut resolva oestiunea gravă 
pe oare ați numit-o națională deoât ou 
ooncursul lai Lasoar Catargiu, al lui Take 
Ionesou și ceilalți; prin urmare nu repre
sented opinia publioă din țâră, și aoum 
dâr se impune sâu disolvarea parlamentu
lui, sâu cel puțin retragerea guvernului.

Alt-fel veți trăi din ce în oe mai 
slabi pănă la istovire, lipsiți de înorederea 
că representațl țâra. La venirea la guvern 
ați voit să anihilați partidul advers prin 
unanimități, prin alungarea lui din parla
ment; astăcjl este anihilarea majorităței 
prin lipsa de încredere. Pentru cuvintele 
de mai sus d-l Maioresou declară oă va 
vota contra proiectului de Adresă. (Aplause).

D-l P. Grădișteanu constată, că oele 
trei discursuri pronunțate erl de d-nii Can- 
tacuzino, Brabețeanu și de T. Maioresou 
au fiă-oare nota lor caracteristică, ceea oe 
arată, că în partidul conservator sunt trei 
tendințe diferite. D-l Cantacuzino repre- 
sintă grupul aoelor, cari resping aoțiunile 
violente; d-l Maiorescu represintă fracțiu
nea dogmatică a junimiștilor: d-l Brebe- 
țeanu represintă pe tinerii conservatori mai 
turbulențl, mai nerăbdători.

Oratorul vorbesce apoi de manifestă
rile, oarl au preoedat căderea guvernului 
treout, imputând conservatorilor, oă ei au 
provooat desordinl de stradă, esaminâaă 
imputările aduse de d-nii Maiorescu și Bra- 
bețeanu atât vechiului cât și actualului 
guvern. Răspuncjend la imputarea, oă re
gimul liberal a închis bărbaților maroanțl 
ai conservatorilor ușa Parlamentului, ora
torul susține, că vina nu este a guvernului, 
ci a legei electorale, care permite aseme

nea monstruositățl. De aceea, esolamă, sunt 
pentru o lărgire a sistemului electoral și 
pentru representarea proporțională a mino
rităților.

Ni-se pune întrebarea: De oe s’a re
tras d-l D. Sturdza? Am putea răspunde 
întrebând: De oe s’a retras d-l Lasoar Ga
targiu? Asemenea oestiunl nu se pun unui 
partid, în care fiă-oare să supune deoisiu- 
nilor luate de majoritatea membrilor. 6re 
tot așa se petreo lucrurile în tabăra con- 
servatâre? In partidul liberal nu sunt oiooll, 
oarl pregătesc înmormântări de olasa în
tâia; la noi nu sunt oerturl pentru porto
foliu nici pentru porto-frano. Noi vom 
menține unitatea partidului, căci soim, oă 
aoâstă unitate este necesară pentru intere
sele țârei.

D-l P. Grădișteanu trece apoi la 
„urioiâsa4 oestiune metropolitană, făoendu-i 
ÎBtorioul și polemisând cu d-l Maioresou.

Răspunzând d-lui Maiorescu, oare 
arătase, oă disolvarea Parlamentului să im
pune, d-l Grădișteanu susține, oă nu esistă 
nioi o causă bine întemeiată, care să ne
cesite un nou apel la țâră sâu retragerea 
partidului liberal. Din contră, esolamă ora
torul, trebue să urmăm a sta la putere, ca 
să dovedim, oă putem să muncim spornio 
pentru țâră.

D-l P. S. Aurelian dice, oă guvernul 
nu se conduoe de persâne, oi de partid. 
Guvernul aotual faoe parte din partidul li
beral oa și cel treout, prin urmare nu vede 
de oe ’i se face mereu întrebarea, dâoă s’a 
sohimbat direcția guvernului.

In oestiunea Metropolitului, șeful par
tidului conservator ni-a oferit oonoursul în 
mod absolut desinteresat. Trecând la oes
tiunea 8ulevată de d-l Maiorescu a disol- 
vărei sâu a retragerei partidului liberal, d-l 
Aurelian arată, oă nioi parlamentul nici 
partidul liberal nu au nioi o vină; este re
gretabil, oă fruntașii țării să nu fiă în Par
lament, dâr e vina alagătorilor, nu a nâs- 
tră. De-altmintrelea, dioând, nu este uni
tate de vederi în partidul oonservator.

In fine cjioe guvernul nu se va re
trage deoât atunci oând nu va mai avâ în
crederea Parlamentului. Liberalii sunt da
tori Corânei și țârei să rămâie la putere 
și să dovedâsoă puterea lor de munoă, 
(Aplause).

Discuțiunea se închide. Se ia în con
siderare proieotul de adresă,

Răspunsul Regelui la adresa 
Senatului.

In ședința dela 16 Decemvre v. a 
Senatului președintele a oomunioat, oă bi
roul împreună cu comisiunea de Adresă au 
presintat la palat Regelui Adresa Senatu
lui. D-l Petre Grădișteanu dă oetire răs
punsului Regelui, pe care Senatul îl as
cultă în pioidre. Etă-1:

Domnul Președinte, 
Domnilor Senatori,

Gu adânoă și sinceră mulțumire pri- 
meso mărturisirile de credință și iubire oe 
mi-le arătațl în numele Senatului oa un 
răsunet al glasului națiunei.

Nu mai puțin ferioit sunt de a vedea 
oât de mult acest înalt oorp primesoe 
soumpele dovecjl de prietenie și simpatie 
oe ni-s’au dat de Statele vecine și amice 
prin măgulitărea primire făcută moștenito
rului Tronului la Mosova și prin visita 
ilustrului Suveran al Austro Ungariei, oare 
a fost salutat 'de țâra întrâgă într’un mod 
așa de călduros.

Patriotismul, de oare Senatul este în
suflețit, îmi este o singură dovadă, că gu
vernul Meu va găsi în domnii!e-vostre tot 
sprijinul dorit pentru înțelâpta și ounwă- 
nita resolvare a însemnatelor cestiunl oe 
vi-se vor supune. Țâra unită și liniștită 
înăuntru așteptă dela domniile-vâstre o 
munoă rodnică, oare să-i asigure propășirea 
ei în tâte ramurile activităței sale și să în- 
tărâscă renumele oe șl-a dobândit în afară.

încredințat, oă veți răspunde pe de
plin la aceste așteptări, vă mulțămeso încă 
odată, d-lor Senatori, în numele Reginei, 
al Meu și al Familiei Mele, pentru căldu- 
rosele urări oe Ne ați adus și rog A Tot 
Puternicul să reverse bine-cuvântările sale 

asupra scumpei nostre Românii, (aplause 
prelungite).

*
Tot în ședința da Luni după cetirea 

răspunsului regal, senatorul Ilariu Isvoranu 
a interpelat pe d-l președinte al consiliului, 
și a cerut espiioațiunl pentru-oe cabinetul 
Dim. Sturdza, oare era asigurat de concur
sul aprope unanimității corpurilor legiui- 
tore, s’a retras; dâcă guvernul, aotual este 
continuitatea oelui treout; dâoă are ace
leași vederi asupra oestiunilor de politioă 
generală preoum și în politioă esteriâră. 
Afară de aoâsta i-a adresat și mai multe 
întrebări relativ la modul oum s’a tranșat 
oestiunea fostului Metropolit Ghenadie.

ULTIME SOIRI.
BuCurescT, 30 Dec. In ședința 

camerei de erl, ministrul președinte 
Aurelian, respunȚend ante-vorbitori- 
lor, a dis între altele; „Me între
bați de oestiunea națională? Der 
n’am luat nici un angagiament în 
acesta oestiune. OrI-când veți voi 
sunt gata se stau de vorbă cu 
D-Vostră și se ve arăt, cari sunt 
vederile nbstre. Ași dori se ni-se 
arate, sub ce raport partidul națio
nal liberal a adus prejudiții cestiu- 
nei naționale

Colecta pentru îmbrăcarea copilelor 
serace din Brașov.

(Urmare.)
Ana Petrescu, Maria N. Dușoiu, 

Luisa Popescu, Ioan de Lemeny, Sofia En- 
ghiurliu, Maria de Lemeny, Catinca Puș- 
cariu, Lucia Bologa, I. Sooaoiu, N. Bog
dan, I. B. Boiu, P. Dan, Susana Laszlo, 
Elena Mureșianu. Elena Baiulesou, Emilia 
Sanoiali, Sofia Spuderoa. Maria Baiulesou, 
N. N., Maria Trandafilides, Eleftera Sa- 
frano, Gr. Maior, Frații M'haloviol, N. N., 
Eugenia Arion, Elisa Adurian, N. Eremias, 
Maria N. Popov’cl, Virgil Șotropa, Sofia 
Seniuoe, Eufrosina Axentie, Virginia Vlaiou, 
Maria D. fitinghe, Reveioa Chicomban, 
Virgil Onițiu, E'ena Voina: câte 2 fl.

Parasohiva F. Pernea, Elvira Navrea : 
câte 1 fl. 50 or. Maria S. Median 1 fl, 
20 or.*)

(Va urma.)

DIVERSE.
Doctorul practic. Un doctor forte 

econom avea obiceiul să folosâsoă pentru 
reoepte sorisorile și anunțurile, pe oare le 
căpăta, întrebuințând partea nescrisă a aoes- 
tora. într’o cj’ vine la dânsul un pacient 
forte nervos și-i cere un mijloc oalmant. 
Doctorul sorie recepta si i-o preda pacien
tului; dâr acesta dintr’odată se faoe galbin 
oa oâra. Pe dosul reoeptei sunt tipărite ou 
litere grase cuvintele: „înmormântarea va 
avâ loc MercurI la 4 ore p. m,“

Din școlă : învățătorul: „Ce fel. 
de cuvânt e vorba ou?4 — Șoolarul: 
„Vorba „ou4 e substantiv". învățătorul: 
„Și de oe gen e aoest substantiv?4 — 
Șoolarul: „Substantivul „ou4 e de ge
nul neutru4. — învățătorul: „Și de ce 
este de genul neutru ?“ — Școlarul : „Pen- 
tru-oă din el pâte eși sâu coooș sâu găină: 
prin urmare el este un substantiv de ge
nul neutru sâu amestecat4.

Lites*a  t m D«ă .
Amorul Experimental, meditații asu

pra căsătoriei după fisiologia genului ome
nesc, de doctorul Iules Guyot. Traduoere 
de Ion S. Spartali. Prețul 4 lei. — Cărti
cica apărută sub acest titlu este de-o ele
gantă esecuțiune tehnică, tipărită pe hârtia 
cea mai fină și e învălită în pânză. Se află 
de vânZare în Brașov la librăria N. I. 
Ciurou, în BuourescI la librăriile: Sooeo et 
Comp, și la C. Muller, cum și la d-l editor 
I. S. Spartali (Strada Știrbei 56.)

♦
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Călindarul Plugarului pe anul 1897 
este cel mai mare și cel mai eftin între 
călindarele românescl apărute pănă aoum. 
Conține 11 cole de tipar. Numai partea li
terară și eoonomioă conține vre-o 80 pa- 
gine format mare și tipar compres garmond. 
In text se află și oâte-va iluetrațiunî fru- 
mose. Un esemplar costă numai 25 cr. De 
vencjare la Tipografia „A. Mureșianu“ 
în Brașov.

*

Din interesantele Memorii din 1848/49, 
scrise de regretatul prefect de Legiune 
Vasilie Moldovan, se mai află de vencjare 
câteva esemplare la administrația tjlarului 
nostru, la librăria N. Ciurcu în Brașov 
și la d-nul Traian H. Pop proprietar 
în Boziaș (p. u. D. Szt.-Mârton). Un esem
plar costă 50 or. plus 5 or. porto; pentru 
România 1 frano 50 bani. Doritorii de-a 
avâ acestă prețibsă scriere istorică să gră- 
besoâ a șl-o prooura pănă mai au de unde. 
Mai cu înlesnire se pote comanda de-odată 
ou înoirea abonamentului ia „Gazeta Trans.“

*
A apărut și se află de ven4are în 

librăria archidiecesană din Sibiiu: Preotul 
din Wakefield, narațiune de Oliver Gold
smith. Tradusă din limba englesă de Dr. 
F. T. Prețul 60 cr., ou porto postai 70 cr.

*
A apărut și se află în deposit la li

brăria E. Sracoe & Comp. în BucurescI: 
Asupra însemnătăței studiilor orientale cu 
privire specială la Români de Th. Avr. 
Aquletti, profesor la cursul superior al li

ceului din Buzău. Aoâstă disertațiă cons- 
tătătore din 40 pagini, este dedioată d-lui 
Const. C. Moisîl. După întroduoerea în 
oare definesce autorul ce înțelege sub 
orientalism, traot^ză însemnătatea studiilor 
orientale din punot de vedere general sciin- 
țific-speculativ și trece apoi la importanța 
oe o au soiințele orientale pentru noi Ro
mânii, relevând în deosebi momentele na
ționale, politioe-diplomatice, comerciale și 
religidse.

Proprietar: Dr. ItanflMVa
Redactor responsabil: G^egoriM isaaittr

Sa touirsa dm Wseeaa.
Din 30 Decemvre 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.40
Renta da oordne ung. 4% . . . 99,25
Ltnpr. căii. fer. ung. în aur 41/2°/0 • 122.60
Impr. căii. fer. ung. în argint 101.-25
Oblig, oăii. fer. ung. de est. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4°/0 . . . 97.40 
Bonuri rurale croate-slavone. . . 97.40 
linprum. ung. ou premii .... 150.—
LosurI pentru reg. Tisei și Sagedin. 137.25 
Renta de hârtie austr..........................101.35
Renta de argint austr.......................... 101,45
Renta de aur austr........................ 122.90
LosurI din I860 ......................... 144.—
Acții de ale Băncei austro-ungară. 935.—
Acții de-ale Băneai ung. de credit. 412.25
Aoții de-ale Bănoei austr. de credit. 375.86
NapoleondorI.............................  9.52'/2
Mărci imperiale germane . 58.82’/2

London vista....................................119.90
Paris vista.................................. 47.50
Rente de cordne austr. 4%. . . 100.80
Note italiene .... . . 45.45

CmpsmS gsieteâ
Din 31 Decemvre 1896.

Bancnote rom, Camp. 9.46 Vend. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vend. 9.4b
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.54
Galbeni Cump. 5.62 Vend. 5.65
Ruble rtisesci Cump. 126.- Vend. —.—
Mă,rol germane Cump. —.— Vend. —.—
Lire turcesc! Cump. Vend. —
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

Publicafiune.
Avend subscrisa Eforia școlară 

trebuință de 100 stânjeni lemne de 
fag de ars pentru băile ei de abur 
din Brașov, escrie prin acâsta lici- 
tațiune minuendă prin oferte în scris 
și verbale.

Ofertele sunt a se adresa la Efo
ria șcdielor centrale române gr. or. 
din Brașov până la 19 (31) Decem
bre 1896.

Licitația verbală se va ține în 
20 Decembre 1896 v. (1 Ianuarie 
1897) la 10 ore înainte de arnecjî în 
Cancelaria Eforiei.

Ofertele au se cuprindă și de
scrierea lemnelor după lungime și 
calitate.

Oferenții vor fl datori înain 
de terminul licitațiunei a aduce câ 
un stânjin de lemne de prdbă, ca 
Be vor plăti deosebit după prețuri 
pieței.

Lemnele nu se vor aduce t6i 
deodată, ci în mai multe rendu 
după cum liferantul va fi avisat di 
partea subscrisei Eforii.

Brașov, 28 Novembre (10 Di 
cembre) 1896.

Eforia școlelor centrale 
române gr. or. din Brașo'

Anunciim
(inserțim și reclame)

Surată a se adresa subscp8s( 
administraSsunâ. In cașul pu 
bUcării unui aniunciu mai mul' 
de odată se face scădement 
caî»e cresce cu cât pa Sta 2 ii cares 
se face mai de msalie-cri.

Administr. „Gazeta Trans.'

W Numere singuratica 
din „Gazeta Transilvaniei4 il 

5 cr. se potu cumpera în 
librăria Nicolae Cinrcu.

Mersul trenurilor
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. n. valabil din I Oct- 88095

Tren 
de 

persân.

Tren
aceel.

Tren 
de

TrenTren
mixt, persân. fiicei.

I Tren 
de 

persân.

Tren
mixt

Tron
accel.

Tron
accel.

Tren 
de 

parsân.

tren 
de 

persân.

tren 
mixt.

tron
mixt

tren 
de 

persân,

8.05
2.15
416
5.48

5.10
8.00

7.08
7.15
7.43
8.18

9.07
9.37

10.37
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57
109
1.16

11.40
11.55

8.05
5.45 

“9D2 
11.33

1.48
2.06
3.03
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

2 00
9.15

11.19
12.47
2.11
2.18
2.50
3.26

4.17
4.50

555
6.11
6.27
7.27
7.50

8.17
8.33
8.38

90S.
■pi.

9.42 bob.
9.44
9.59 

10 22 
10.51 
11.12
12.26
12.58'

l.l&j
1.341
2.09
2 19
3 01
331
9.3(1'

pl.

Viena . . . 
Budapesta 
Szoinok 
P.-Ladâny. 
Oradea-mare
Mezo-Telegd
Rev . . .
Bratoa . .
Ciucia . .
B.-Huiedin 
Ghârbău
Citișiu .

Apahida 
Gbiriș . 
Cucerdea 
Uiudra .
Vințul de 
Aiud
Teiuș
Ciăeiunel 
Blașiu . 
Micăsasa

80S. 1.55
7.-
3.37

I 1.19
11.04
10.44
10.07
9.30
9.10
8.32
7.54
6.54
6.13

Ljy

Ti. bxji,

2.48

Ipl. 
|hos.

3.36
3.18

Copșa-mică 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora 
Hașfalâu 
Homorod 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldiora

2.15
2 12

1111

1.40
1.06

12.52
11.54

X.

Timiș 
Predeal 
Bucuresol

10.10
10 05

9.39

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
7.40
5.31
3.56
2.37
2.31
2 01
1.34

12.52
12.20

11.01
1045

9.23
8.49

8.23
8.06

7.20
1.50

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

6.20
8.10

7 33
7.53

11—
11.20

5—
5-20

10.21
10.41 ÎGhiriș

Turda

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

4.28
2.17

11.32
11.17
10,42
10.08
9.50
9.19
8.37
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
8.28
8.01
3.15

tren 
de 

persân.

mixtperson. persân.

9.1210,30
10.10

5.05
4.45

3.20
3.00 8.52

€topșa**miie&  — SISolîsn — Avrig — B’ă.gă.raș
Tren 
mixt persân.

tren 
de

2.20 4.45 11.55 7.10
3.57 6.35 1.25 8.50
4.19 7.01 1.48 9.15

4.34 2.05
6.16 3.58
8.42 6.35

tren 
mixt

6.15
6.38
7.13

p).

sos. 1
pl. /

sos.

tren 
mixt

Tren 
mixt

tron 
de 

persân.

tren 
de 1 

persân.

Copșa mică 
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

sos.

pl.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57
SJ

Ol 
a

6.25
5.07
4 40

co
de

cj
3 >

12.35J
11.011
10.30|
8.57
7.16
4.30

11.35
11.54
12 20

trenu 
mixtu

4.50
4.34
4.10

tren
mixt

tren

sil

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

10.25
10.05
9.38

10.28
10.46
11.12

bimeria . 
Cerna. .
Hunedora

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

3.10
2.54
2.30

8.34
8.140
7.45'

Csacerdea — Oșorkeiu — Blegla.-săsesc.
Tren 
mixt

Tren 
de 

persân.

Tren 
do 

persân,

Tren 
de 

persân

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu 
de 

persân.

Trenu j
mixtu I

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cucerdea . . 80S. f 7.45 2.36 8.31 12.42
319 8.51 3.52 11.40 Ludoș . . 7.02 1.58 7.38 9.59
412 9.37 4.37 12.26 Cipău . . 6.28 1.19 6.55 11.01
5.12 10.27 5.26 1.14 SOS. 1 J pl. 5.34 12.25 5.50 9.54

| 5.40 10.42 5.36 p], J O»jorhcl • ♦ Isos. 9.20 5.04 9 35
j 7.14 12.16 7.14 9 sos. Regh.-să8.. . pl. 4 B 7.54 3.30 8;05li

N o t ă: Orele însemnate în stânga stațiunilor sunt a se oeti de sus în jo
însemneză brele da nopte.

»

1 trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu 1 trenu 

mixtu
trenu 
mixtu

trenu
mixtu

8.35
10.28

4.55
6.36 1

9
Brașov ........................
Zernești........................

a
1

7.44
6.20

1.29
12.05

va tn r r ș - a. <• - — flR i » t E- i ț a
4—
5 03

« 9.10
|10.28
= 12 41
s' 1.54
| 3.02
I 3.41 
F- 4 55

4.2C
5.3E
j ■aJ 
s ș
-3 

s

1

5

Mureș-Ludoș ....
Z a u.............................
Țagn-Budatelio . . . 
St. Mihaiu de câmpie . 
Lechința........................
Ș.-Măghiăruș .... 
Bistrița........................

i!

.

6.46
5.49

7.21
6.24

-A'“-c2 S B
.Tx —•

9.40
8.46
7.43
6- 2
5 55

6 48
7 38
8.33
9 07
9.59

i

£ « 
o a

4.50
3 44
2.48
2.01
1.16

Arad — 'Uf î sss I ș w r a
6.20
7.08
8.01

12.47

11.25
12.15

1.10
8.47

5.

5.10

Arad ........................
Vinga.........................
Tiuiișora....................
Seghedin........................

10
T

4 b 6 05

10.43
9.42
8.20
2.30

3.44
3.01
2—

10 05

10.55
6.14
7.39

12 27

10.11
9.10
2.15

88ghîșora—4M«»rfwiaa-§eewesc..
trenă.
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu
vnixtft

trenu 
mixiu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pl. Sibiiu
„ Selemberk „ 
p Cisnădie pl

s, cele însemnate în drepta de

7.10
6.57
6.36

9.20
9 07
8.46

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Hașfal&i . . .
Odorheiu-seeuesc.

9.51,
9.02
7.15

5.32
4.54|
3.-|

jc-s în sus. — Numerii încuadraț-i cu linii mai negre

I

I 
I

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


