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i^aghiarisare pe terenul bisericesc.

A trecut o jumState de veac, 
de când marele atlet al maghiaris
mului Stefan Szechenyi scria : trebue 
se facem și din pietri Maghiari.

De 30 de ani, de când au ve
nit la putere urmașii și discipulii 
lui, ei nu se gândesc, decât la afla
rea a tot felul de mijloce, prin cari 
se se pdtă realisa acea dorință a lui 
Szechenyi, ce constitue aspirațiunile 
utopice ale seminției lui Arpad.

Succesele aparente, ce le-a do
bândit dela 1867 încâce sistemul de 
centralisațiune cu tendința maghia- 
risatore, — introdus de guvernele 
ungurescl cu ajutorul acelei disposi- 
țiuni a legei, care declară limba 
maghiară ca limbă oficiala a sta
tului, — îi încuragieză se-și încerce 
norocul de aci încolo și pe terenul 
bisericesc.

Nimic nou pentru noi, cari seim, 
că încă înainte de revoluția dela 
1848 Kossuth cu ai sei au făcut în
cercarea de-a Introduce limba ma
ghiară în bisericele Românilor și 
Slavilor. Nimic nou nici pentru ge

nerația mai tinâră, care scie bine, 
că deja de ani de (ții0 30 ventileză 
în pressa maghiară șovinistă cestiu- 
nea înființărei a doue episcopate ma
ghiare: unul pentru greco-unițl și 
altul pentru greco-orientali, avend 
ca scop Introducerea limbei litur
gice maghiare.

In anul paroxismului milenar, care 
se încheie, magbiarisatorii noștri au 
încercat se-și realiseze de ocamdată 
dorința de-a se înființa în Dorog o 
episcopiă maghiară greco-catolică. 
Aderenții acestei mișcări ținură în 
Pesta, în biserica seminariului, un 
serviciu1 divin în limba maghiară și 
trimiseră o deputăția la ministrul 
de culte Wlassics și la primatele 
Vaszary. Acesta din urmă i-a primit 
cu bunăvoință, der li-a arătat, că 
vor ave se întâmpine dificultăți la 
Curiă în ce privesce introducerea 
limbei liturgice maghiare.

In 4ilel0 din urmă, precum 
seim, s’a lățit soirea, că „Congrega
ția de propaganda fide" din Roma 
s’a ocupat cu cestiunea acâsta și că 
a luat o hotărîre în sensul, că folo
sirea limbei maghiare ca limbă li
turgică la greco catolici nu pdte fi 
permisă de Curia papală.

Se vede, că la Pesta au înțe
les, că planul șovinist cu episcopia 
de Dorogh a dat de-o piedecă se- 
riosă, căci decă Curia, dela a căreia 
aprobare atârnă introducerea litur
gici maghiare, nu-șl va da învoirea 
nici decum, tot planul devine ilu- 
soriu, Scopul principal este, nu ca 
se fiă un Maghiar episcop, ci ca 
prin adoptarea limbei maghiare ca 
limbă liturgică să se promoveze in
teresele de maghiarisare.

Suntem curioși a cundsce mo
tivele decisiunei Congregației din 
Roma, care după cum recunăsce 
însu-șl organul guvernului, a decis 
în cestiunea de față negativ. Trebue 
să presupunem, că în Vatican vor fi 
pe deplin informați asupra adevăra
tei stări a lucurilor în ce privesce 

nisuințele și neeesitatea lor. De 
aceea este de-un îndoit interes a se 
sci, cari sunt considerațiunile capi
tale, ce au servit ca basă hotărîrei, 
despre care e vorba.

Intr’aceea vedem din atitudinea 
câtorva foi guvernamentale și opo- 
siționale, că s’a dat achiul, să se 
agite acum acâstă cestiune în pu
blic, ca se se creeze un curent spre 
a face presiune asupra Curiei Ro
mane în sensul planurilor maghiare.

Acâstă campania 4iarisf’°ă se 
razimă pe împrejurarea, că cei din 
Roma au permis Slavilor dela Sud 
se întroducă, în locul limbei latine, 
limba vechia slavă în biserici. Și 
acesta împrejurare o folosesc ca ar
gument în favorea pretensiunei, de-a 
introduce la Dorogh limba maghiară 
în locul celei rutene în biserica 
greco-catolică. De ce se nu ni-se 
ierte nouă ce li se iărtă Slavilor de 
Sud? — este refrenul plângerei Ma
ghiarilor.

De ce? Pentru-că în realitate 
nu sunt Maghiari cei ce a4l se fo
losesc în biserică de limba slavă, 
ci sunt Ruteni. Decă ei au ajuns 
astă4I se scie și să vorbâscă și 
limba maghiară în multe localități, 
nu urmeză de aici, că limba lor 
maternă ar ti cea maghiară.

Ne aducem aminte inse, că la 
Nir-Adon și Nir-Aciad Românii fiind
că vorbesc și limba maghiară, au 
fost trecuți de autorități, la recen- 
semântul poporal din urmă, în ru
brica celor cu limba maternă ma
ghiară. Acesta s’a luat apoi ca pre
text pentru a-i declara de Maghiari 
și a le amenința scâla românâscă.

Ceea ce s’a întâmplat aici în 
mic, se repetă în mare față cu pre
tinșii gr. cat. de limba maghiară.

Este aceeași impertinență, aceeași 
violență, ce o întâmpinăm în tâte 
întreprinderile maghiarisatorilor.

Vorba Ini Szechenyi trebue să 
se împlinescă, — după socotâla lor; 
după a nâstră: — nicl-odată!

Din Bucovina. Din Bucovina ne vin 
soiri nu toomai îmbucurătâre. Ni-se sorie, 
că agitația slavă e la culme; rutenismul 
prosperâză în popor pe di, oe merge. E 
drept, oă în timpul din urmă s’a consoli
dat în cât-va și propaganda română, care 
se înceroă a pune stavilă acestor por
niri, der aoțiunea română nu e niol pe 
departe sprijinită de căpeteniile biseri- 
cescl, astfel, după-cum ar trebui. In 
deosebi ni-se serie, că capul bisericei 
române din Bucovina nu ar oorăspun- 
de pe deplin așteptărilor elementelor, 
oare țin la susținerea Românismului în ve- 
ohiul cuib al lui Stefan cel Mare și Petru 
Rareș. Se 4loe, c& metropolitul ar fi visi- 
tat mai deunăcjl internatul de băieți ru
sesc, pe când pe cel român pănă aoum n’a 
aflat de bine a’l învrednici cu presența 
sa. De asemenea se susține, oă nepoții 
metropolitului niol n’ar mai vorbi limba 
română și oă singura nepâtă a Emiu. Sale 
și-ar face eduoația într’un institut de călu
gărițe polone și oatolioe în Viena. In fine 
se afirmă, că la ultimele alegeri comunale 
din Cernăuți metropolitul Ciuperooviol ar 
fi votat în contra Românilor, împreună cu 
d-nii N. Balmoș și D, Isopesoul. Tot aoe- 
eașl personă, oare ne împărtășesce aoeste 
lucruri regretabile, ne mai comunică, că 
ancheta înoepută cjilele acestea în Suoeava 
împotriva priorului mănăstirii Sf. fân, ar- 
ohim. E. Ciuntuleao, cu tâte defectele aoe8- 
tui dignitar biserioesc, nu ar fi fost inițiată 
atât din punct de vedere al intereselor bi
sericei ortodoxe bucovinene, cât mai mult 
din rivalități personale și din dorință de 
răsbunare. — Lăsăm asupra informatorului 
nostru tâtă răspunderea aoestor împărtă
șiri, dâr ne-ar părâ de tot rău, dăoă sta
rea faptioă ar fi în adevăr toomai astfel, 
după oum ni-se sorie.

CKONICA POLITICA.
— 19 (31) Decemvre.

La Budapesta ârășl a apărut o bro
șură ungurâsoă, oare se ooupă ou „politica 
de maghiarisare" în Ardeal. Broșura este 
sorisă de un pseudonim, „Somogy", care 
polemisâză ou Beksios. Acesta adeoă, după

FOILETONUL „GAZ. TRANS."

Regele și Papagalul.
Basm persan.

Traducere de Ion S. Spartali.
(Fine.)

Se întâmplă însă că un păsărar pu- 
Bese mai multe lese, pe care nici papa
galii, nici deșteptul lor căpitan nu le vă- 
cjuseră, și tâte bietele păsări cătjură în 
cursă, împreună ou regele-papagal. Aoesta 
nu’șl perdu sângele rece, dâr vătjându’i pe 
toți jelindu-se, le deștepta curagiul cu cu
vântarea acâsta înțelâptă:

„Fraților, am căcjut toți în cursa pă- 
sărarului, care negreșit oă are să vie ou- 
rând să pue mâna pe noi. 0 morte sigură 
ne așteptă seu pâte oeva mai rău, o robie 
veeluică. Este însă un mijloc oa să scă
păm : să murim, adecă să ne prefacem că 
suntem morțl: pentru noi nu este altă 
scăpare, decât se ne faoem oă am murit; 
numai așa o să putem să ne căpătăm er 
libertatea, adecă viața. Eu singur am se 
stau viu și am să pândesc venirea călău

lui; oum îl voiO zări, am să vă fao semn 
și îndată să vă faoeți toți morțl și dușma
nul nostru atunol, păcălit, are să vă urunoe 
ca p’o marfă fără preț. înainte de orl-oe 
însă vă sfătueso să fiți cu sânge rece. Cu
raj și soăptițl toțl!“

Papagalii se învoiră să’i urmeze sfa
tul, și oând le făcu el semn, se pref&oură 
morțl.

Păsărarul veni plin de nădejde, că a 
dat chilipirul peste el; însă nu găsi deoât 
o singură pasăre vie: pe regele-papagal.

„Bietele păsărele 1 cfi8e el mirat — 
negreșit oă de frică au murit tâte!“ și le 
svirli pe iarbă verde. Numai deoât papa
galii se ’nălțară în aer sooțeud nisce ți
pete batjoooritore, pe când păsărarul, tot 
mai buimăoit, aucji pe papagalul viu că’i 
cjioe: Să nu’țl piereji curajul, fii tot voios, 
să nu ai niol o grije, să nu’țl bată inima, 
fiind-că deoă ai pierdut pe oeilalțl eu am 
să’țl plătesc însutit paguba".

Omul nu snia ce să crâză de întâm
plarea acâsta ciudată; îșl strînse însă leass, 
o luă pe umăr și porni înapoi în oraș eu 
papagalul, oare mereu îl încuraja.

In Bazar lumea se înghesuia împre
jurul unei femei tinere, cu moravuri ușâre. 
ai cărui ochi galeși cu gene lungi negre, 
băgau mârtea în vinele nenorociților, cari 
o iubeau, numai cât se uita ea odată la 
dânșii; păru ’i lung negru ca abanosul, lă
sat într’adins despletit pe spate, tulbura 
tâte inimile, și manierele ei sedueătâre 
zăpăoeau mintea âmenilor oelor mai cu ju
decată.

Femeea aoăsta întîlnise pe un tînăr 
elegant, fiiul unuia din cei mai bogațl ban
cheri din oraș, și’i vorbea astfel:

„Am visat astă-nâpte, că în seara 
trecută veniseșl la mine și că te primisem 
cu totă dragostea și’țl împlinisem orl-ce 
dorință așa cum pâte o fernee mai bine; 
și oă ai plecat dela mine abia a<jl-dimi- 
neață în zori înainte d’a mă deștepta. Să 
faci bine prin urmare să’ml dai o miiă de 
dinariT); oum sunt eu frumâsă nu mai în- 
oape vorbă, oă merit atâtea parale. Fi cu 
minte și daruio, și plătesoe’ml cu tâtă

*) Un dinar prețuia cjece franol pe 
atunol.

inima fiind-oă altfel soiu să te sileso să’ml 
dai banii ăștia."

Femea îșl pleda așa de bine oausa și 
făcea o gălăgie așa de mare, încât tînărul 
nu mai era în stare să răspundă nimic. 
Mulțimea Be îndesa tot mai mult împre
jurul lor și firesoe oă fiă-oare îșl da pă
rerea, că ea avea dreptate ori că el avea 
dreptate. Păsărarul aucji pe papagal oă’i 
<jice la ureche: „Haidem aprâpe de dânșii, 
să’i împăcăm".

Păsărarul spuse tinerilor ce aucjise 
el din gura papagalului, mai ou sâmă că 
pasărea striga aoum: „Dați-vă la o parte 1 
vă rog! faceți’ml loo! am să fao o astfel 
de dreptate încât tâtă lumea are a’o aprobe, 
însă peutru asta trebue ca și tînăra și tî
nărul să jure, oă are să primesoă fără câr
tire sentința pe oare am s’o dau eu în 
dreptate cu totă bunăoredința și în ounos- 
oință de oausă".

Nefăc.end nimeni nici o observație și 
fiind-oă tinerii juraseră, papagalul se ’n- 
târse spre fiul bancherului și ’i porunci 
fârte răstit să scâță numai decât banii din 
busunar, și sâ-i numere femeei, lucru pe 
care tînărul îl făcu, fiind-că se jurase; 
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cum și noi am arătat la timpul său, nu 
prea are speranțe în maghiarisare. Pseudo
nimul autor e mai optimist în privința 
aoâsta. El arată, că în Unguri forte puțin 
sânge străbun unguresc se află și că, prin 
urmare, nația ungurăsoă e formată mai 
mult prin asimilațiune. De ce să nu mai 
flă ea în stare de-a asimila și în viitor? 
Pentru realisarea ideei lui Beksios, de-a uni 
Săouimea cu „Alfold“-ul, luorâză ou mare 
zel ministeriul instruoțiunei publice prin 
aoeea, că înființeză și a înființat soâle de 
stat în comitatele Bihor, Ooșioona Solnoo- 
Dobâoa, Turda-Arieș eto. Dintre 400 soâle 
de stat înființate ou ooasiunea mileniului, 
nu mai puțin ca 172 se vin pe aceste comi
tate. In privința aoâsta s’a urmat și se ur- 
meză 'e politică '„ooreotă*, după părerea 
autorului pseudonim, oăcl a se mărgini 
numai la apărarea insulelor de limbă (nn- 
guresol nu este de-ajuns. Trebue va se cfică 
atac. In valea Mureșului, Someșului, Ori- 
șului, trebue să se urmeze o politioă, „oare 
să nasoă atragerea oătră patria maghiară*. 
Aoâsta se pâte face prin înființarea de 
soâle unguresci, âr alt mijloo sunt coloni- 
sările eto. Fără de asta, 4ic® autorul ma
ghiar, politioă oulturală ar deveni o simplă 
oestiune de învățământ. Ou un cuvânt, au
torul broșurei pseudonime susține politica 
maghiarisărei ou forța, ce s’a urmat si pănă 
acum și al cărei aderent, de-altmintrelea, a 
fost și este și Beksiol. ou deosebire numai, 
oă acesta ar preferi să fiă mai întâift bine 
oăpătuițl și săturațl Săouii lui și numai 
după-ee aoestora nu le va trebui nimio, să 
se apuoe guvernul de maghiarisare» celor
lalți. *

Soirea, oă Papa n’ar voi să aprobe 
introducerea limbei maghiare în bisericile 
greco-catolice a început în fine să neliniș- 
tâscă pe șoviniștii unguri. „Magyar Hirlap* 
este informat, oă cestiunea aoâsta va fi 
sulevată și în parlament, căol dâră se trac- 
tâză de „apărarea unui milion și jumătate 
de Maghiari în contra panslavismului.* Ma- 
ghiarisatorii adecă consideră pe Rutenii din 
Ungaria oa Unguri de baștină și stau pe 
basa, oă deoă nu li-se va da Rutenilor lim
ba maghiară în biserică, ei au să cadă 
„viotimă* slavismului. Acestei cinice în
grijiri îl dă espreBiune și „Magyarorszag“ 
într’un artioul de fond. Aoâstă fâiă are 
bănuiala, oă tâtă prioina răului este epis
copul croat Strossmayer dela Diaoovar, 
despre oare cjîoe, că are mare influință la 
Vatican. La întrevenirea lui, (jlc0 „M.-g“, 
Papa a permis să se întroduoă limba slavă 
în biserioele oatolioe din Dalmația și Munte- 
negru. Oausa, oă aici s’a soos limba latină 
din biserioă, înlocuindu-o ou oea slavă, să 
înțelege, este a se căuta în apărare inte
reselor naționale ale poporului slavio din 
aceste două provincii. Pentru oe dâră să 
nu se facă aoelașl lucru și pentru apărarea 
intereselor naționale ale „Maghiarilor* gr. 
cat. din Ungaria întroduoând și în biseri- 
cele acestora „limba lor națională ma

ghiară*—Așa resonâză „Magyarorszâg*. Se 
prefaoe adeoă fâia ungurescă a nu soi, oă 
limba națională a greco-oatolioilor din Un
garia este ori limba rutenă, ori limba ro
mână, oăol Maghiari de oonfesiunea greoo- 
oatolioă nu esistă.

*
Din Constantinopol se telegrafâză, că 

alaltăerl au demonstrat^ vr-o 2000 reserviștl 
de marină înaiutea arsenalului de marină, 
din oausă, că nu Ji-s’a plătit solda și oă 
din pricina lipsei de vase transportul lor 
aoasă se trăgănâză de săptămâni de cjil®- 
Demonstranții s’au domolit ou mare greu
tate, numai după-ce li s’a făgăduit, că oe- 
rerile lor vor fi împlinite.

Isprăvile lui Pazmandy.
Seim, că faimosul agent al gu

vernului unguresc în străinătate, 
Pazmandy Dănes, a publicat o bro
șură în contra meetingului dela Paris 
în cestiunea naționalităților din Unga
ria, ce s’a ținut sub presidenția d-lui 
Flourens, fostul ministru de esterne 
al Franciei. Broșura acesta a dat 
ocasiune cparulai „Le Nord^ din Pa
ris — organ, ce aperă interesele 
Slavilor, — ca se facă unele destăi
nuiri, ce de bună sbmă în cercurile 
politice ale Maghiarilor vor face o 
impresiune penibilă.

Din articulul lui „Le Nord", care 
întrega politică a Ungurilor o acusă 
cu lașitate, perfidiă și necredință, 
reproducem aici următorele:

„Un deputat maghiar, sâu mai bine 
4is un ex-deputat, Pâzmândy Denes, oare e 
bine cunosout ca unul, care vagabundâză 
de-a lungul și de-a largul orașelor mari 
ale Europei, și prin promisiuni, prin mo
meli și prin rugăciuni se străduesoe să câș
tige pe bărbații de stat peutru oausa Ma
ghiarilor, a aflat de lipsă să protesteze în- 
tr’o broșură contra meetingului oelor trei 
națiuni, oe s’a ținut la Paris sub presidența 
lui Flourens.

Acest agent al guvernului uugureso îi 
faoe lui Flourens imputarea, că este ne- 
conseouent, deâre-oe în timpul oând era 
ministru • de esterne i-ar fi făcut deolara- 
țiunl despre sentimentele sale amioabile 
față de Maghiari. Noi, oarl ounâscem bine 
pe Flourens, seim, oă el niol-odată n’a 
fost necredincios principiilor sale slavo- 
file. Dâr pentru oa să arătăm perfidia unui 
politio maghiar, vom spune, oum a voit 
Pazmandy să oăștige pe FrancesI pentru 
oausa Maghiarilor.

„Ne aducem bine aminte, cum Paz
mandy în 1892 a dat o adevărată năvală 
asupra politioilor francesl, mai ales asupra a 
doi distinși deputațl radicali, pe cari i-a 
rugat se fiă amici ai ideei independenței ma
ghiare. Atunci Pazmandy vorbia în ton 
fârte umilit, aprâpe implorator. Era atunol 
vorba nu mai puțin, deoât ca Ungaria — 
mulțămită îngrozirei de politica esternă a 

lui Kalnoky — să iese din legăturile triplei 
alianțe. Pazmandy visa atunci de-o alianță 
maghiaro-ruso-francesă.  Promisiunile agentului 
ungur au amețit de cap pe deputațl și 
aceștia i-au promis, că vor sprijini oausa 
lui. Soie fiă-oine, oe urît au pățit’o apoi 
aoeștia în cunosouta afaoere-Rimlak. Atunol 
Pazmandy s’a întors oătră ministrul de es- 
terne Ribot, der Ribot nu l’a primit. S’a 
acățat apoi de Flourens și atunol — fiind
că Pazmandy a amintit de ura, oe-o au 
Ungurii față de tripla alianță, și de senti
mentale lor ruso-file — se pâte, oă Flou
rens s’a esprimat favorabil despre Ma
ghiari.

„Mai amintesce Pazmandy și aceea, 
oă numai lui Andrassy și Maghiarilor are 
să mulțămâsoă Franoia, oă în 1870 monar
chic austro-ungară a întrevenit în favorul 
Franoesilor : Ei, der cei oe soiu, că oonsi- 
J.iul ministerial ținut sub presidiul regelui 
Francis Iosif, tocmai la propunerea contelui 
luliu Andrassy a hotărît, oa să se ferâsoă 
de-a întreveni în favorul Franoiei, și mai 
târziu, oând totuși s’au hotărît s’o spriji- 
nâsoă (pe Franoia) și Andrassy a și plecat 
deja din Pesta, der pe drum primind soire, 
oă Mao-Mahon a fost bătut, s’a re’ntors și 
a rămas în Viena, — pe oei oe le soiu tâte 
acestea, de sigur îi va surprinde aoâstă 
deolarațiune a deputatului maghiar. Nu, 
Maghiarii nicl-odată n’au fost amici sinceri 
Francesilor*.

Importanța destăinuirilor, ce le 
face „Le Nord* în acest articul. al 
seu, o probeză în de-ajuns și co
mentările caracteristice, ce le face 
una din foile unguresci, „Ești Uj- 
sâg“, care recunbsce însa-și, că aceste 
descoperi „sunt neplăcute nu numai 
pentru Pazmandy, ci pentru politicii 
maghiari în genere". Nu mai puțin 
caracteristic este și faptul, că cele
lalte foi unguresci se feresc de-a 
face și cea mai mică amintire de 
aceste destăinuiri.

scmiLE mLoas
— Decemvre.

Societate pentru studii juridice. Un 
grup de 20 de lioențiați în drept din Pa
ris, toți români, au întemeiat o sooietate 
pentru studii juridioe și sooiale, grațiă ini
țiativei și zelului d-lui I. Ghioa. Aoâstă 
sooietate a ținut pănă aoum patru oonfe- 
rențe; au vorbit d-nii Dem. Comșa, Gh. 
Volenti, G. Mironesou și P. Negulesou.

—o—
Pedagogie turcescă. „Polit. Korresp.* 

împărtășeBce din Constantinopole, oă cjilele 
treoute au foBt ohemațl toți direotorii șoâ- 
lelor de stat precum și ai oelor publice la 
ministeriul de instrucțiune, unde li-s’au 
dat următârele îndrumări: Școlarii să nu 
fiă făouțl ou sila a învăța; profesorii au 
să se țină la instruoțiune strict după ma
nualele ofioiâse și să se mărginescă a ceti 

numai lecțiile din aceste manuale; ori 
oe esplioare sâu oomentare, oare nu s’ar 
ține striot de materialul din carte, este ou 
totul oprită; oonferențe între învățători 
n’au să se mai țină de loo; mai departe 
direotorii sunt obligați să dispună ca învă
țătorii, cari s’ar pronunța asupra vre-unei 
oestiuDl politice seu oarl ar oritioa vre-o 
măsură luată de guvern, să fiă imediat ares
tați. Fâia atâta spune mai departe, oă 
aoeste măsuri ar fi produs o mare nemul- 
țămire între învățători și oă olasele mai 
inteligente ale populațiunei turoesol ar 
condamna măsurile acestea. — De altfel 
unele din ele mai-mai că sâmănă ou oele 
dela noi.

— o—
Seutința în procesul Stambulow. Mer- 

ourl după amiacjl a pronunțat tribunalul 
sentința în procesul Stambulow. Bone G-heor- 
ghiew, oare fusese aousat ca partioipător 
direct la omor, a fost declarat de nevinovat. 
Dimpotrivă Tufekciew a fost deoiarat oa 
culpabil oe unul care a proourat armele și 
Azow, oă a promovat crima prin proourarea 
unei trăsuri. Acești doi din urmă au fost 
condamnați la câte trei ani închisore soco- 
tindu-ii-se și arestul preventiv.

—o—
Catastrofa (lela Reșița- Soim, că din

tre victimele catastrofei dela Reșița, 34 nu 
au fost aflate. Abia aoum a suooes a afla 
9 cadavre arse și diformate, încât nu se 
mai puteau ounâsce. Cadavrele au fost 
băgate în saol de cauciuc și astfel au fost 
soâse din mine.

—o —
Exempla trahunt. Din Oradea-mare 

se telegrafâză, oă soția locuitorului Andar 
Gybrgy a fugit și ea dela bărbat după 
chipul și asemănarea princesei Chimay, 
fiind, bag sâma, și ea îndrăgită în vre-un Ți
gan. Bărbatului său legiuit i-a lăsat o sorisâre 
oonstătătâre din următârele cuvinte: „Mân- 
găie-te, iubitule, și prințul Chimay a pățit 
ca tine!*

—o—
Rectificare. Din raportul asupra șe

dinței din 13 (25) Deo. a Camerei române, 
oe l’am publicat erl, au fost eliminate la 
paginat, din erâre, două rânduri. Adeoă 
îndată după alinea oe se înoepe ou ouvin- 
tele: „I. P. S. S. Metropolitul Moldovei*... tre
buia să se intercaleze rândurile:

„Dl Titu Maiorescu, luând apoi cu
vântul, ejise între altele:

(Urmâză apoi alinea a doua: „Este o 
anomaliă și un anachronism* eto. din dis- 
oursul d-lui Maiorescu.)

5. Aplicarea multiplă. Nu există mijloc mai 
bun, care se p6te aplica la diferite cașuri, ca 
Molls Franzbrantwein care alină durerile, întă- 
resce nervii și mușchi întrebuințându-se ca adaos 
băi etc. O butelie 90 cr. se pâte procura cjllnic la 
prin poște dela farmacistul A. Moli liferantu, 
curței din Viena Tuchlauben 9. In depourile din 
provincie să se ceră espresfi. preparatele lui Moli, 
provecjute cu marca de contravenție și subscriere.

însă pe oând îșl căuta el banii, papagalul 
spuse, oă nu pâte da o sentință drâptă 
dâoă nu i-se va da o oglindă.

Tînăra femee tocmai avea în busu- 
nar o oglindă mică; o dete numai deoât 
papagalului oare ’i cjise: „Ei bine, draga 
mea, aouma o să ți-se numere banii pe 
oarl ’i pretincjl dumneata în fața ogling 
acesteia, uite! așa; tot oe vedi în oglindă 
este al d-tale și nu mai poți pretinde 
nimio, fiind-oă ai primit pe tînărul aoesta 
în casa d-tale numai în vis și prin ur
mare trebue să fii plătită tot în vis*.

Lumea isbucni în aplause furtunâse 
oând aucji judecata dreptă a papagalului. 
Fiă-oare voia să cumpere pasărea și nu
mărul amatorilor era așa de mare, încât 
nu mai putea nimeni să răsbesoă în bazar. 
Fiă-oare se grăbea să dea păsărarului un 
preț tot mai mare pentru papagalul aoela 
învățat.

Vestea aoâsta se răspândi fârte iute 
n tot orașul și ohiar pănă în haremul re
gelui, unde ajunse la urechile tinerei re
gine, oare se prefăcea bolnavă fiind-oă era 
cu durerea în inimă și nu se putea mân

gâia de loo din pricină oă pierduse pe re
gele, bărbatul său, pe oare ’1 iubea așa de 
mult.

Sperând să-i faoă reginei plăcere și 
s’o faoă să-și mai uite suferința, oine-va 
diD harem trimise să-i cumpere papagalul 
aoela ou ori oâte parale ar oere păsărarul 
pe el. Reginei îi plăcii într’adevăr papaga
lul fârte mult. El o înveselea ou vorbele 
lui frumâse și cu răspunsurile lui pline de 
spirit. Regina îl puse într’o oolivie de aur 
masiv împodobită cu giuvaericalele cele 
mai soumpe și puse colivia chiar în oa- 
mera sa de ouloare, oare se goli de lume 
abia la miezul nopții, oeas când tînăra re
gină se punea în pat, plângând neconte
nit, și încerca să dârmă.

Gând se văcjii papagalul singur ou 
stăpână-sa și în tâtă siguranța, o chema 
pe nume, îi spuse oă el este regele băr
batul ei și ’i povesti tot ce i-se întâmplase 
la vânătâre, cum treouse în oorpul antilo
pei, oum trăise între animalele aoestea, 
oum treouse pe urmă în papagal, oum că- 
cjuse în leasa păsărarului și cum îi scăpase 
pe tovarășii lui papagali, oum judeoase el 

în bazar pe femeia, oare pretindea pentru 
un vis parale dela fiul banoherului, și oum 
era de fericit el aoum oând o găsea ore- 
dinciâsă lui.

Tînăra regină nu mai căloa pe pă
mânt atât de ferioită era, tâtă nâptea nu 
făou altoeva deoât săruta oiooul și labele 
papagalului și plângea de bucuriă.

Regina întrebă pe bărbatul său papa
galul, oarl ar fi mijlâoele oa el să-și ia iar 
forma de om la oare ținea ea mai mult 
deoât la forma de papagal.

Regele îi spuse îndată tot oe trebuia 
să faoă.

A doua <ji, oând astrul strălucitor al 
cjilei, dând la o parte perdelele negre ale 
nopței, îșl arătă fața’i luminâsă prin fe- 
râstra trandafirie a orizontului purpuriu, 
regina, care părea că se însănătoșase, se 
sculă înaintea tuturor și seraiul fu pus în 
serbătâre de vestea însănătoșirei atât de 
mult dorită, dâr așa de neașteptată a regi
nei, oare era frumseța și bucuria seraiului.

Falsul rege dete bani mulțl celor oarl 
îi aduseră vestea asta bună și se grăbi să 
se duoă să va^â, îndată ce-1 chemă ea, pe 

aceea pe care o văcjuse pănă atunol numai 
bolnavă.

Regina îi spuse să șa4& lângă dânsa 
și-i dete tâte dove4ile, că se buoură că-1 
vede.

„Ve4i! așa îmi plaoe! — 4’30 ®1 plin 
de bucurie — dâr oe am făout eu âre oa 
să merit atâtea favoruri și să fiu primit cu 
atâta dragoste lângă domniata?

— Nimio, dragul meu, nimio, răs
punse regina; — însă, aouma sunt deplin 
însănătoșată și vreau să petreo de sără ou 
domniata; numai, am să-ți oer mai dina
inte o mică favâre, pe oare nu poți să ml-o 
refuzi de seră !* îi șopti ea în ureohe.

Regele se învoi și ee despărțiră ou 
inima plină de buourie, ferioițl amândoi, 
4ioându-ș'I: „La revedere! pe de sâră !“

Când veni oeasul ouloărei și oând ră
mase regina singură în camera sa ou re
gele și ou papagalul, monarhul o rugă ou 
mult foo să-i spue oare era iavârea pe 
oare i-o cerea, favâre despre oare-i vor
bise de dimineță; și-i făgădui că i-o va 
împlini întocmai.
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Scirî mărunte din România. Joi săra 
i’a dat un prâucj parlamentar la Palat. 
4u fost invitați miniștrii, biurourile Cor
purilor Legiuitore și membrii co misiunilor 
le răspuns la Mesagiu.

— Luni s’a desohis a noua sesiune a 
Curții ou iurați de Ilfov, Atât Luni oât și 
Marți nu s’a putut judeca nici un prooes 
lin oansa inoompetărei numărului regle
mentar al juraților. Curtea, în ședința ultimă 
a condamnat pe jurații, cari au lipsit Luni 
la 500 lei amendă și pe oei cari au lipsit 
numai Marți la 200 lei amendă. Procesele 
au fost amânate pentru sesiunea de Martie.

— Direcțiunea căilor ferate, prin noul 
său tarif, a uroab într’un chip forte simți
tor prețul transportului bagajelor pe li
niile ferate. Pentru un colet, pentru care 
se plătea înainte 2 lei, astădl 80 P6roeP0 
suma întreită.

Din Camera română.
Continuarea discuției asupra răspunsului la 

Mesagiu; ședința dela 13 (25) Decemvre.
D. I. Popesen vorbesce pentru îmbu

nătățirea stării țăranului, oare trebue să 
se începă printr’o instrucția mai solidă 
pentru oopiii sătenilor. Biserioele nâstre 
dela țâră sunt vecinie gole, pe când oâr- 
cinmile sunt pline de bărbați, femei și co
pii ; acâsta din causa, că oierul uostru nu 
se află la înălțimea misiunei sale. ȘoolI 
sătescl avem, dâr institutorii nu au oultura 
sufioientă; nu ajunge ca institutorul să 
trâcă dela șoola primară la șoola normală, 
oi trebue să facă și patru clase liceale.

(Oratorul începe a fi întrerupt prin 
sgomotul, ce-1 fac mare parte din depu
tății nerăbdători. Atunci oratorul esolamă: 
văd, că nu vă interesăză îmbunătățirea să
teanului ! Aceste ouvinte sunt primite ou 
nou sgomot).

D-l Popesou în urma acâsta îșl scur- 
tâză vorbirea și părăsesce tribuna.

D-l N. Ciaur-Aslan: Trebue să ne 
dăm sâma de starea de lucruri actuală. 
Adresa este o simplă parafrasare, nepotri
vită cu împrejurările. Se comite în sînul 
unei societăți o monstruositate fără pă- 
reohe, se violâză constituția, legile laice 
și canonice (prin surghiunirea Mitropolitului) 
și totuși răspunsul la discursul Tronului nu 
vorbesce nimic.

Președintele consiliului a declarat, că 
pacea în biserică a fost adusă ou sprijinul 
■■'nui partid advers. Nu trebue să recurgem 
la adversari pentru restabilirea legalității. 
Dâoă aveți nevoiă de oonoursul adversa
rilor, dice d-l Aslan, pentru a reîntrona le
galitatea, atunci locul d-v6stră nu este pe 
acele bănci. V’ațI dat un testimoniu de 
paupertate în materiă de restabilire a le
galității. A fost bine a-se primi concursul 
tuturor partidelor, dăr era imperios ca so- 
iuțiunea să fiă dată de liberali, fiindcă ei 
au făout greșâla. Guvernul putea da o so- 
luțiuue legală și fără conservatori.

Gestiunea deviue și mai gravă, oând 
se afirmă, oă guvernul acesta e continuarea 
celui demisionat.

Vorbind de ocultă, d-l Aslan spune,

AtuncI regina vorbi astfel trădătoru
lui : „Sire, picidrele tronului tău să fiă tot 
așa de ridicate ca și oerul! deoând m’am 
bolnăvit, am băgat de sâmă, oă Majestatea 
Ta, deși fârte îndatoritor pentru slujnioa 
sa, n’ai binevoit să-mi dai dovada ou totul 
speoiaiă de bunăvoință, oare era într’o 
vreme proba înaltei sale simpatii pentru 
mine. Majestatea Ta voind să arăți su
blima și desăvârșita Ta amabilitate pentru 
mine nu refuzai, deoă Majestatea Ta îți 
aduol aminte, oa să-ți sohimbl adese-orl 
forma numai oa să-mi făol plăcere și să mă 
înveselesc, așa oă mă obiclnuisem ou lu
crul aoesta; dâr deoând m’am bolnăvit, nu 
mă mai ored așa de frumosă oa altă dată, 
fiind-că Majestatea Ta n'ai mai binevoit 
să-mi mai dai plăcerea aceea; dâcă Ma
jestatea Ta mai ai puțină dragoste pentru 
mine, nu poți să-mi dai probă mai oonvin- 
gătore, decât să faol în fața mea strămuta
rea sufletului, cum o făceai așa de bine 
altădată 1“

Trădătorul era așa de fermecat de 
frumsețea reginei, înoât nu pricepu șiret a- 
ma și primi buouros, numai atât, că se 

oă ea nu este o ființă, ci o simplă stare 
sufletescă, o atmosferă ambiantă, un soiu 
de influență. Oculistul nu are principii, el 
se află într’o stare de beatitudine din care 
nu vrâ să esă, și oând cineva trăesce mult 
într’o asemenea atmosferă aerul trebue 
sohimbat pentru a împiedeoa aoâstă stare 
suflstâscă de a anihila oonsciințele.

Treeend apoi la d-l Dim, Sturdza, în
trebă: Când șeful dela putere se retrage 
din causa nemerniciilor lui, când un alt ca
binet îi ia locul fără șeful partidului, ore- 
dețl oă fostul șef mai e șef? Pote să fiă 
șeful guvernului aotual, âr snu al partidului; 
în tot oașul aoesta privesce pe d-l Aure
li au. (Ilaritate).

Oratorul oritioă apoi politica fostului 
ministru-președinte Sburdza. pice, că n’a 
realisat nici un punct din programul par
tidului liberal; s’a legat de biserică și a 
făout o politică nefastă în Gestiunea na
țională și față cu Româuii macedoneni. 
Politică în contra intereselor vitale a nea
mului nostru.

Oratorul fiioe apoi, oă liberalii ar 
trebui să dea țărei următârele reforme: 
stabilitatea în funoțiunl, punerea magistra- 
turei la adăpostul influențelor, desoentra- 
lisarea administrativă, modificarea legei 
electorale și introducerea sufragiului uni
versal prin revisuirea Gonstituțiunii.

Am fost acusațl de disidență, înoheiă 
d-l Aslan. învinuirea ce ni-s’a adus e ne
drepți. DisidențI nu suntem noi, disidențl 
sunt aceia, cari nu s’au ținut de angaja
mentele luate, oarl și-au oălcat cuvântul 
în tot și în tâte.

D-l Al. Djuvara polemisâză ou d-nul 
Aslan și atacă vehement pe disidențl, 
(Grupul Fleva), cj'cond, că ei s’au târît în 
cestiunea Ghenadie prin noroiul piețelor 
publioe. Partidul liberal a soăpat drapelul 
de terfelelă, dâr a lăsat pe turburători în 
noroiul în care se aflau.

Inoepe istoricul afaoerii Ghenadie, 
susțiind, că tătă campania în aoâstă ces- 
tiune a fost condusă de oonservatorl, disi
dență! au format numai coda. Vorbitorul 
este întrerupt de strigarea, oă odiniâră a 
stat și el în tabăra oonservatore și a oola- 
borat la „Epooa".

Disidenții, continuă oratorul, n’au fă
out decât să turbure apa, dâr la spatele 
lor o altă mână arunca otravă în acea apă. 
D-nul G. Mana în discursul său dela Iași, 
lasă să se strevadă o sohismă în Biserică, 
o vină a Regelui și o intervenire străină. 
Față cu acest pericol partidul liberal s’a 
gândit la soluțiunea oestiunei. Era o pri
mejdie națională ca o mână străină să caute 
să agite poporul românesc și de aoeea par
tidul liberal a intervenit la timp. Ce era 
de făout în asemenea situațiune? Să se 
retragă partidul liberal dela putere și să 
lase pe conservatori în brațe cu nevred
nicul Metropolit, care a agitat prin bani și 
intrigi. (întreruperi.)

Vorbind apoi de demisiunea Metropo- 

plânse, oă nu are în ce oorp să treoă. Re
gina îi arăta papagalul.

Într’o olipă tâlharul iui papagalul din 
oolivie, îl strînse de gât fără să-i strice 
penele, întră în corpul lui și oiripi de bu
curie; însă într’o olipă corpul regal, lăsat 
inert, se soulâ sub intiuința sufletului pa
pagalului, întinse brațele, prinse pe trădă
torul ascuns în trupul păsăroi îi suci gâ
tul, îl omori și-1 făcu piftie, călcându-1 ou 
piciârele.

Din clipa aoeea, regele, soăpat de 
dușmanul lui de morte și intrând er în stă
pânirea bunului său, iubi tot mai mult pe 
regina sa, bătu medalii ou ohipul antilopei 
și a papagalului, se îmbrăoâ numai în 
haine verc}I oa oolârea papagalului și în 
parc si în grădinile palatului prăsi numai 
aceste două soiuri de animale, pentru cari 
oât a mai trăit după aceea a avut o dra
goste deosebită.

(După A. Lacoin de Villemorin și Dr. 
Mirza Khalil-Khan. 

politului Ghenadie, cjice, că d-l Fleva avea 
o demisie, dâr d-l L. Catargiu în afară de 
demisia Metropolitului și de sprijinul par
tidului conservator, mai presentă încă și 
garanția că nimeni în viitor nu va mai 
agita aoâstă oestiune. Acest angajament 
era folositor pentru noi și de aoeea am 
primit demisia pe care ne-a presentat’o 
d-l Lascar Catargiu, refusâud pe a d-lui 
Fleva.

D-l Slorțun deolară, oă să unesoe în 
tote ou aoeia, cari au apărat cestiunea 
Ghenadie. Vorbesce apoi de diferite făgă- 
duell, oe le fao partidele în oposițiă și pe 
cari apoi nu le respeotâză oând ajung la 
guvern.

Ședința dela 14 (26) Decemvre.
D-l N. Fleva oă niol un membru

al guvernului, niol chiar raportorul Adre
sei n’a înfățișat situațiunea adevărată. După 
opt ani de oposițiă. cjice d-l Fleva, parti
dul liberal a venit la putere în aolamarea 
a dsciml de mii de omeni și un an după 
aceea, aoele jeciml de omeni cateri
sesc pe șeful partidului. Acâsta stare de 
luorurl e forte îngrijitdre. Critică apoi pa
sul d-lui Aurelian, care s’a adresat conser
vatorilor într’o cestiune importantă și spi- 
nosă. Aceștia din urmă, dând mână de 
ajutor liberalilor s’au ridioat de-asupra lor, 
fpnomen, oare trebue să îngrijâsoă pe libe
rali Multe a promis partidul liberal înainte 
de-a veni la putere, dâr cel diutâifl, oare 
a nesocotit promisiunile date, a fost șeful 
partidului și aoâsta nesocotire a știrbit po- 
popularitetea partidului și prestigiul șefu
lui său.

D-l Fleva critică pe d-nul Dimitrie 
Sturdza în deosebi ou privire la atitudinea 
sa în cestiunea națională și în cea maoe- 
doniană. Un singur ban nu s’a dat pentru 
oultura din Transilvania și cea din Mace
donia. Critioă procederea lui față cu dele
gații din Macedonia etc.

Treoe apoi la cestiunea metropoli
tană, care passionase lumea și dice, oă nu 
se ocupă de soluția ei, deârece este în
chisă. Nu sciu, dice, pentru-ce guvernul, 
oare trata cu mine în aoâstă oestiune, a 
primit soluțiunea ei dela oonservatorl.

Avansările în armata comună.
In numărul de alaltăerl al monitorului 

armatei („Verordnungsblatt") se publică nu
mirile și avansările oficerilor și cadeților 
în reservă din armata oomună.

Majestatea Sa a numit între alții pe 
următorii sublocotenenți în reservă:

La infanteriă: George Morar 63, An
dreii; Pop 51, Gonstautiu Grozăvcscu 43, 
George Pellar 100, Carol Burda 21, Fran- 
oisc Novac 56, George Papuc 64 loan No
vac 71, Pavei Balieanu 43, Franoiso Par
dosi 31, Livius Tomăsdan 50, loan Mlaajan 
96, Vasilie Constantinovicl reote Stupariu 
43, Emil Burcic 13, Constantin Isopescul 41.

La cavaleria: Aurel de Popovicl reg. 
ul. 12, Otto Florian reg. dr. 4.

La artileriă: Virgil Boeriu 14,
La trupa sanitară: Constantin Be- 

rariu 22.
Mai departe au fost numiți următorii 

aspiranți de oficeri în reservă:
La infanteria: Constantin Pădure 2, 

loan Țarnic, 95, loan Pecurariu 63, Eugen 
Bosniac, 96, Dragutin Gavrici 3, Longin 
Fleșa 96,, Alexandru Rotar 33, Ioan Popp 
35, Anastasiu Demianuftă, Vasilie Burduhos 
41, Aurel Crenian 61, Rudolf Orghidan 50, 
Ion Malaiu 31, Aurel Ciortea 31, Valeriu Dam- 
$ia 61, loan Dorea 31, Iustus Codan 36, 
Iosif Moldovan 32, Iosif Hora 24, Carol 
Procop 15, Aurel Florea 64,loan Crișan 
63, Aurel Giurgiu recte Laurian 62, Remus 
Dobo 64, George Gligorescu 33,Eugen Co- 
dș 85, Ștefan Certan 69, loan Șuluțiu- 
Sterca 31.

La artileriă: Alexandru Barna 18, 
Ioan Deac 11, August Novae 1.

In fine au foet numiți cădeți în re
servă :

La infanteriă: Maximilan Corician 53, 
loan Pricu 50, Basil oavaler de Grecul 41, 
Nicolau Raț 68, Nioolau Musca 50, Eugen 
Botezat 41, Constantin Rățuc 28, loan Ge
tic 52, George Cranga 7, Viator Onișor 31, 
George Măcelăria 28, Ioan Novac 11, Au
gust Straițiariu 31, loan Mwlea 83, loan 
Rus 50, loan Urziceanu 2, loan Coțofan 28, 
Iosif Pacan 36, Nicolau Tanco 31, Ioan Le- 
mănyi 63, Aurel Ckicomban 50, Viotor Ripea 

alias Ripescu 7, Mihail Gedeon 44, Elfi* 
Cipu 50, Emil Brendușa 28, Iosif Angelin ’■ 
33, Emil Cantor 81, Alexandru Mureșan 
43, Romulus Carabaș 43, Ioan Stoian 31. 
Iulius Moldovan 31, Aurel Stoica 50.

La artileria: George Adam 21, Ilario» 
Tofan 23, Vasilie Arjoca 21.

La tren: Julius Perina 1, Petru Petrie 
3 și Vladimir Cocora 3.

Colecta pentru îmbrăcarea copilelor 
serace din Brașov.

(Fine.)

Maria Săcăreanu, Maria de Pruncu, 
Iuliana Lemeny, Maria Popea, Mana On- 
cioiu, MariajUugur, N. N., Maria Barbuoianu. 
Teodora Literat, Maria Sterie Stinghe, Zoe 
Petric, Elena Rusu, Iulia Andronie, Maria 
Macsim, Simion Theodor, Maria Lupan. 
Mina Câmpean, Elena Bogdan, Policseni 
Ilaseviol, Catinea Bârsan, Catiuca Popovicl. 
Zoe N. Dima, Amalia Chiffa, Maria Bra- 
nisoe, Parasohiva I. Lupan, Mina Coliban. 
Valeria Stoicoviol, Luoreția Lupan, Ma 
rina Popovicl, Elena Moldovan, Maria Nas- 
tase, Ludoviea Popp, Carolina Lenger, Ca
rolina Neoulau, Viola Goldiș, Elena Bog
dan junior,Paraschiva Dariu, Eugenia Saftu. 
Ioan Burbea, Elena Munteanu, Parasohiva 
ZavicI, Maria N. Navrea, Elena F. Preș- 
mereanu, Elena I. Stinghe, Elena Once», 
Maria Constantin. Maria Bănoilă, Anastasie 
G. Milenti, Paraschiva Gămulea, Parasohivn 
Grădinar, Maria Butnariu, Emilia Aron, Re- 
veica Bârsan, Maria Cristan, Elena D. Mar- 
oea, Carolina Constautin, Philotea Budin, 
Gheorghe Belisimus, Maria Cernea, Iudita 
Vătășan, Maria Cristu, Maria Murăroiu, 
Sora Teodor Câmpean, Iustina Stinghe: 
oâte 1 fl.

Florea Suoiu, Reveica Belindescu, E - 
lisa Anken cate 50 or. Suma totală 321 fl. 
70 er.

DIVERSE.
Instrucțiune intuitiva. Regele Prusiei 

Friederic Wilhelm III făcea de multe-o: f 
escursiunl prin ținuturile din jurul orașului 
Potsdam, cari durau d'le întregi. La ast-fel 
de ocasiunl, măestrului de buoătăriă ’i fă 
da totdâuna ordin, oa să îngrijâsoă demar
cări și băuturi pentru întrâga societate si 
pentru servitori. Se întâmpla însă adese-o?l 
că bucătarului nu-i ajungea provisiunei-, 
atunci în loc de mânoare, el detea servite ■ 
rilor oâțl-va cruoerl, ceea ce însă era î» 
defavorul lor. Luorul acesta a ajuns odată 
la cunoscința regelui și oând într’o sără, 
ou ooasiunea unei esoursiunl, ajunse la 
Charlottenburg, după-ce se dete jos din 
trăsură, întrebă pe visitiu: „Ai căpătat as
tădl de mâncare?" — „Nu, Maj estate !“ •— 
„Pentru-oe?" — „Bucătarul nu mai ax ii 
oe-ml da de mânoare și în schimb îmi dete 
patru groșițe", — „Dă banii înedoe." Re
gele lua oele patru groâițe, chiămă pe bu
cătar numai deoât și ținându-i banii aprdp-» 
de gură, îl dise: „Ve^I banii aceștia. . 
mănâuoă-i!" — „Majestate.... eu... ea 
...“ — „Mănâncă-i!“ — „Majestate nu-i 
pot!“ —- „Cum? Nu-i poți? Ei!.. Dâr v- 
zitiul se-i pâtă ? Omenii trebue să aibă de 
mâncare nu bani... M’ai înțeles!" — în
vățătura acâsta intuitivă avu bun resuitat, 
dedreoe de aici înainte la orl-ce escursiunl 
se aflau întotdâuna mânoărl și beuturl în 
dd-ajuns.

Causa melancoliei. A: „Atnioa, de ce 
ești tot-dâuna atât de trist; pâta nu r.e 
simți fericit în căsătoria înoheiată de cu
rând? Spune-mi te rog, sâu n’ai nimic ce 
să-mi spui?“

B.': „N’am absolut nimio, ce să-ți 
spun, și toomai de aceea sunt supărat!"

Boia secolului. Un student consultă 
pe uu medic și’l întrâbă, deoă se prioepe 
ia bâlele de nervi. Me di oul: „Da, sunt 
specialist pentru bolele de nervi". — Stu- 
den tul: „Atunci, d-le dooțor, fii bun și 
mă’mprumută ou 20 de franci, oăcl sufer 
grozav de nervus rerumu.

Proprietar: Dr*. Aar-el ^u8*e^îasaM. 

Redactor responsabil: Gregariu ssaioa*
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’leata nng. de aur 4% .... 122.40
Renta de cordne ung. 4% - • • 99.25
Impr. ofiil. fer. ung. în aur 4’/2% . 122.60
mpr. efiil. fer. ung. în argint 4l/2% 101.25

Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis. 120.25 
Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.40
Bonuri rurale oroate-alavone. . . 97.40 
rnprum. ung. ou premii .... 150.— 

Dosuri pentru reg. Tisei și Segedin. 137.25 
'tenta de hârtie austr.........................101.35
Renta de argint austr.........................101.45
Renta de aur austr..............................122.90
Dosuri din 1860 ......................... 144.—
toții de ale Băncei austro-ungară. 935.—
toții de-ale Băncei ung. de credit. 412.25

.toții de-ale Băncei austr. de credit. 375.86
Rapoleondori . ...........................9.52’/2
l&rol imperiale germane . . . 58 82V2 

London vista....................................119.90
Baris vista.................................. 47.50
tente de corone austr. 4%. . . 100.80
lose italiene.............................. 45.45

CîsrsiaS preiei tasOT.
Din 1 Ianuarie 1897.

Bancnote rom. Câmp. 9,46 Vend. 9.49
Argint român, Cutnp. 9.43 Vend. 9.4b
Napoleon-d’ori Cump. 9.51 Vend. 9.54
Galbeni Camp. 5.62 Vend. 5.65
Ruble rusesc! OU!»». 126.- Vend. —•—
Mărci germane Camp. —.— Vend. —
Lire turoescl Cump. —, — Vend.' —. -
Boris, fono. Albina 5% 100.75 Vend. 101.75

8
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Prafwile-Seidlitz iui Moli
H ek-ltaSeile munțai, cls-etî lineare eutiă este pr®ve«luiUă eu nsanrea. de 

aperui-e a lui A. Moil și cu sul»8erâet’ea sa. ,
ixt., Pr‘? 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 mar arterite bele femeescî 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 judecătorăscă.

|

Anmiciurî
(mserțmi și reclame)’

Samtu a se adresa sssfescras© 
acSmăms£irsf:™m« Bn cssui pes- 
hflîcâris smasi a sa m m c s as mai fiaiuSt 
de ©daâă se face scădemeiai, 
cai*© cresc© cm câf pBsbSîcsre® 
se face mai «Se

Admir? istr. „Gazeta Trans.“

wo
VU*

c

Franzbrannțwein și sare a lui W@OB 
Vfîrîtebîlâ d,6o\fie1car? sticlă este piovădută cu marca do scutire și cuv ■ g M s i mi, plumbul lui A. Moli.

Franzbranntwein-u! și sarea este forte bine cunoscută ca un remediu poporal cu de- 
osebire prm tras ifrotat) aJmâ durerile de șoldină și reumatism și a altor urmări de rgcelă. 
Prejul unei sticle-originale plumbate 90 cr.

X
X
£
X

w

Mgaa de a Im
(Pe basa de natron Acid-salicilicu)

, .... haputrelraințarea dilnică, cu deosebire importantă pentru copii de orl-ce etate si ?' 
adulți, așigureză iicdstă apă de gură conservarea sănetosă și mai departe a dinților. Pre- 
țul sticlei provejlute cu marca de apărare a iui A. Moli 60 cr. <U

R-,

-vis!
Prenuinerațiunilo la Gazeta Transilvaniei sa potfi faceșireîno 

■ori și când dela 1-ma și 15 a fiă-eărei luni.
Domnii abonați să binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc 

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

lămurit și să arate și posta ultimă.
Adrmmstaț „Gaz, Tw.“

fi

| de

'ffi-fisBiBlerea principală prin 
Farmacistul A. MO8L&.

c. și r. furnisor al curții imperiale Vieua, Tuciilauiien 9
Comande din provincia se efectueză dilnic prin rambursă poștală.

La deposite sg se ceră anumit preparatele provenite cu iscălitura si marca 
apărare a lui A. MOLL.

F.I ! nnioPr03Lte B Wv :L.la d-nii farmaciști Ferd. Jekelius, Victor Roth, Franz Kellemen și 
Geisberger’ en®r0S ^iemia J- L. & A. Hesshaimer, Teutsch & Tartier, Fritz

0— 54.

Tren 
de 

persdn.

Tren 
accel.

Tren 
mixt.

■ ‘ -.c

X

WT Numere singuratice din „Gazeta Transilvanie? 
îk 5 cr. se potâ. cuinpera în librăria Nicola© Ciurcii.

trenurilor
I

pe Mile orientale ale căii ferate de stat r. u. valabil din ! O©tB I8BS

iâS ut ni st ji e e it a — S* jt © «3 e a 8
Tren

persăn. BcoeL

10-
8.30

11.21
1.33
3.42
3.58
4.38
5.20
5.43

8.05
2.15
416
5.48
7.08
7.15
7.43
8.18

5.10
8.00

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.- 

~3A5
4.40
5.10

11.2. OU

9.07
9.37

10.37 
Tr. prs.
11.10
11.27
12 30
12.57

109
1.16

11.40
11.55

1.22
2.19
3.32
3.51
5.13
6.14 
7.32'
8.21
8.40'
9.C9

10.40,
11.25
11 491
11.59
12.29!
12.55

1.30|
2.08
2.27
3.11
3.31
3 46
4.08
4.45
5 27
6 12
7.50
8.37
9.07
9.40

10.25

12.26
1 11
8 30

Clușiu

Tr. expr.

Tren 
de 

persdn.

5.39
6.08
6 19
6 57
7.30

Tren

3.26

2.48

11 11

Brașov .

4.17
4.50

1.40
1.06

12.52
11.54

3.36
3.18

2.15
2 12

Ciăciunel 
Blașiu . 
Micăsasa

10.10
10 05
9.39
9.12

"535

Timiș . 
Predeal 
Bucuresol .

8.17
8.33
8.38

5 55
6.11
6.27
7.27
7.50

11.1
12.47
2.11

Viena . . . 
Budapesta 
Szolnok 
P.Ladâny.
Oradea-mare
Mezo-Telegd 
Rev . ,
Bratoa .
Ciucia .
B.-Huiedin
Ghârbâu

Apahida 
Ghiriș . 
Cucerdea 
Uiuora .
Vințul de 
Ai ud

Oopșa-mioă 
Mediaș . .
Elisabetopol 
Sighișora - 
Hașfalău . 
Homorod . 
Agoștonfalva 
Apața . 
Feldidra

Tren
mixt

Tren 
accel.

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

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
10 45

9.23
8.49

8.23
8.06

Tren 
de 

person.

____ I
7.20| 6.20
1.50 _

11.44
10.03
8.43
8.38
8.11
7.46

Tren 
accel,

7.08
6.391

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

8.10
T28

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 

persdn.

tren 
mixt

tren
mixt

7 33
7.53

11-
11.20

5.-
5-20

10.21
10.41

® Sn 1 H- îl @ — 

tren
de

persdn. person.

— SâMm — Awâg — IF&gsîras

5.05
4.45

10.30
10.10

tren
mixt

Tren 
mixt

9.12
8.52

tren 
de 

persdn.

tren 
de 

persdn pergdn.

tren 
de 

peradn.

2.20
3.57
4.19

6.15
6.38
7.13

Tren 
mixt

tren 
de 

persdn.

tren
mixt

3.20
3.00

11.55
1.25
1.48

7.10
8.50
9.15
2.05
3.58
6.35

pi.

SOS. 1 
pl. I

sos.

Copșa mică
Ocna . .

Sibiiu .
Avrig .
Făgăraș

SO9.

(P’.
I sos.

pi.

9.34
8.11
7.44
7.29
6.02
3.28

3.05
1 27

12.57
«. •— <D

... 3
3 >

6.25
5.07
4.40

<z> 
.11
■u-

ol

12.35
11.01
10.30
8.57
7.16
4.30

4.50
4.34
4.10

tren 
mixt

trenu 
mixtu

Simeria .
Ceru a.
Hunedora

8 i idi e r i a (P i s k 1) — IB « ni c «S 6 r a

s I

10.25
10.05
9.38

trenu 
mixtu

4.25
4.48
5.23

11.35
11.54
1220

10.28
10.46
11.12

trenă.
mixtu

trenu 
mixtă

3.10
2.54
2.30

8.34
8.14
7.45

££ i*

J trenu 
fl mixtu

trenu 
mixtu

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

trenu 
mixtu

8.35
10 28

4.55 T9
Brașov ........................
Zernești........................ î 7.44

6.20
1.29

12.056.36

sa »• 4*. 8 - Sg M 48 O «<
= 9.10 4.20
110.28 5 35
?12 41.
» 1.54
| 3.02
1 341 o . »

4.-
5 03
6 48
7 38
8 33
9 07
9.59 & 4 55

••
c. 
»□

o o

©BBces-flless. — UșorSicSta — ISegllB.-săsesc.
Tren 
mixt

Tren 
de 

peradn.

Tron 
de 

persdn.

Tren 
de 

person

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

persdn.

Trenu 
de 

person.

Trenii 
mixtu

2.30 8.10 3.11 10.59 pl. Cncerdea . . 80S. A 7.45 2.36 8.31 12.42
3 19 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

Oșorhei
/ Pl- 5.34 12.25 5.50 9.54

5.40 10.42 5.36 pl. / • isos. 1 9.20 5.04 "9 35
7.14 12.16 7.14 9 SOS. Regh.-săs.. . pl. i k 7.54 3.30 8:05!

Notă: Orele î 
însemneză ârele de eâpte.

trenu 
mixtu

Ar&d
Vinga
Tiiuișora 
Seghedin,

SîgBaâ^c'e’a.—©afierheiiis-sfeciBesc,

trenu
mixtă

trenti 
mixiu

trenu 
mixtu

trenu
mixtfi.

Mureș-Ludoș 
Z a u . . ,
Țagu-Budatelia
St. Mihaiu de câmpie 
Leehiuța. .
Ș.-Mfighiăruș _
Bistrița . .

A a- «8 — •*’ î m i «
6.20
7.08
8.01

12.47

11.25 5.
12.15 6.14

1.10 7.39
48.47 12 27 5 10

trenu
mixtu

trenu 
mixtu

ti enu 
mixtu

5.30
5.42
6.06

2.15
2.27
2.51

pi. Sibiiu .
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