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Una-i vorba și aita-i fapta.
Cu ocasiunea felicitărilor obici

nuite a ee schimba între partidele 
parlamentare ungurescî și între con
ducătorii lor cu prilejul Anului nou 
gregorian, s’au schimbat între re- 
presentanții „națiuriei" felurite idei 
seu cel puțin frase, în care diferi
tele partide ungurescî caută a-șl 
areta situațiunea lor, aspirațiunile 
și dorințele lor, punctul lor de mâne- 
care la începutul anului nou.

Nici una din partidele ungu
rescî n’a fost anul acesta așa de bo
gată în frase oratorice și în laude 
de sine, ca partida așa poreclită li
berală. Toți oratorii acestei partide 
— după-cum se pbte vedb din da
rea de sbmă, ce o publicăm mai 
jos, — se întrec care de care se 
aducă elogii activității „rodnice" a 
acestei partide, se preamărescă sim
țul de libertate „înnăscut" al popo
rului unguresc, care acuma cu fală 

pășesce într’al doilea mileniu al esis- 
tenței sale ca popor europân, și în 
deosebi se aducă omagiile cele mai, 
căldurose guvernului condus de „în
țeleptul și energicul" ministru-pre- 
ședințe Banffy, a cărui „destoinicie" 
se afirmă din ce în ce tot mai 
mult.

Ba președintele partidei guver
namentale, baronul Podmaniczky, 
merge așa de departe cu dityram- 
bele sale, încât esclamă cu emfasă: 
„Partida liberală a moștenit prin 
activitatea antecesorilor un patri
moniu strălucit și acest patrimoniu 
ni s’a predat noue prin vocea popo
rului, care este vocea lui Dumnezeu. 
Poporul a judecat' asupra nâstră, 
asupra activității nâstre și a guver
nului sprijinit de noi, și cu ocasiu
nea alegerilor celor noue ne-a făcut 
părtașî de o biruință strălucită".

Așa ar fi, — decă n’ar fi altfel. 
Așa ar fi,adecă n’am sci cu toții, 
cum se fac alegerile dietale în statul 
acesta și mai cu sâmă, cum s’au fă
cut alegerile din urmă. De altfel con- 
ducbtoriipartidelor oposiționale, afară 
dâră de ai partidei kossuthiste, a- 
liată la alegerile din urmă cu cea 
guvernamentală, au caracterisat des
tul de bine modul, în care s’au fă
cut aceste alegerî. Corumperî cu 
banî și cu promisiuni, amenințări și’ 
chiar și bătăi, — 6tă mijlbcele, cari 
s’au folosit la cele mai multe din 
alegerile ultime.

Da, vocea poporului este vocea 
lui D-$eu!... dâr numai se fiă lăsată 
acâstă voce a se rosti în tocmai după 
cum e convingerea, după-cum sunt 
dorințele poporului. Altfel cu nimic 
în lumea acesta nu se pote face un 
abus așa de mare, ca tocmai cu vo
cea poporului.

Și decă corifeii oposiționalî ma
ghiari se plâng, că organele guver
nului nu dau pas poporului se-șî 
arâte adevăratele sale dorințe, cu 
cât mai mult avem drept să ne 

plângem noi, celelalte naționalități, 
și în deosebi noi Românii, în contra 
apăsărilor continue, pe care are a 
le suferi poporul nostru și în deo
sebi în contra tuturor măsurilor, care 
s’au luat și care se iau mereu, ca 
vocea poporului nostru se nu se 
pâtă aucți nicî-când în aceBt stat.

Nu libertatea, domnilor dela 
cârmă, este devisa vâstră, ci cu to
tului tot altceva! Tendința de a avă 
cu ori și ce preț puterea în mână 
și a o esploata în favârea companiei 
jidano-maghiare, etă întregă pro
grama vâstră în tbtă golătatea ei.

Acesta este starea faptică a lu
crurilor, și mijlâcele, prin care se 
susține acesta stare anormală și de 
bună semă stricăciâsă esistenței sta
tului, le cunbscem cu toții, și le cu- 
nbscețî și voi ca și noi, — dâr nu 
nu voițî, seu nu vă dă mâna se le 
spunețî. Sub eticheta vâstră liberală 
se ascunde o marfă, de care în ade
văr trebue se vă fiă rușine.

Ei bine, dăr cum sunt în stare 
așa numiții liberali să ducă de nas 
o lume întrăgă? Nu se găsesc ore 
și în sînul poporului maghiar băr
bați, cari să recunâscă, că modul de 
guvernare actual este cu totul fals 
și că urmându-se *și mai departe, 
după cum s’a urmat pănă acum, 
statul acesta nu va pută avă liniște 
nici când și mai curând seu mai 
târcjiu lucrurile vor trebui să ajungă 
la o catastrofă?

S’ar găsi, de bună sămă, dăcă 
momentan aprâpe totalitatea con
cetățenilor noștri milenari nu ar su
feri de o bolă gravă psihică, de 
boia șovinismului. — Tot ce viețu- 
esce în acest stat, trebue să se pre
facă în Maghiari ! — acesta e lozinca, 
și pentru îndeplinirea acestei utopii 
ei jertfesc totul, chiar și convinge
rile lor politice.

Așa e numai în stare a se sus
ține la putere partidul poreclit libe
ral; așa și-a câștigat laurii și Tisza 
și Wekerle, și așa crede că-’șî va 

câștiga merite neperitdre pentru „na 
țiune" și actualul șef al guvernulu 
unguresc, baronul Bânffy.

Aparențele pănă acum ar fi pen
tru dânșii, mai cu semă în urma pa
radei millenare din anul ce acum se 
încheiă, dăr aparența nu e tot una 
cu realitatea, după cum vorbele fru- 
mâse ale celor dela putere sunt de
parte de faptele lor, ca ceriul de pă
mânt.

Felicitări de Anul-nou între corifeii 
politici maghiari.

Ca de obiceiă, și în anul acesta mem
brii diferitelor partide maghiare din par
lament aflători în Budapesta au felicitat 
pe oonduoătorii lor de Anul nou. Ou oca
siunea acâsta s’au schimbat vorbiri mai 
mult sâu mai puțin însemnate, din oare nu 
va fi de râu sâ facem câte oeva cunosout 
și cetitorilor noștri.

Membrii partidei liberale ungurescî s’au 
adunat maiîntâiă în looalul clubului liberal, 
unde L. Ter&nyi a felicitat în numele celor 
adunați pe președintele partidei, baronul 
Fr. Podmaniczky. Aoesta în răspunsul sâu 
a aooentuat „înalta misiune" a partidei li
berale și „meritele", oe și le a oâștigat 
aoestă partidă pentru patrie. „Partida libe
rală", cj’80 vorbitorul, „a moștenit prin ac
tivitatea antecesorilor un patrimoniu stră- 
luoit și acest patrimoniu ni-s’a predat nouâ 
prin vooea poporului, oare este vooea lui 
Dumnecfeu. Poporul a judecat asupra nâs
tră, asupra activității nâstre și a guvernu
lui sprijinit de noi, și ou ooasiunea alege
rilor oelor nouă ne-a făout părtași de o bi
ruință străluoită". După aoeea vorbitorul 
îndâmnă pe deputății liberali, sâ luare în 
unire unii ou alții, „oa astfel Ungaria nu 
numai sâ se numâsoă un stat de drept și 
cultural, ci în adevâr sâ și fiă aBtfel." — 
După aoeea deputății liberali oeroetară pe 
ministrul-președinte, baronul Banffy, pe 
oare-1 salută deputatul L. Lăng, oare intr’un 
discurs plin de înalte frase patriotice ac
centua meritele guvernului și în deosebi 
ale energicului președinte și arâtâ, că pro
blemele oele mai apropiate ale partidei
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0 visită, la Edison.
„Visita d-tale îmi va fi binevenită în 

orl-oe timp".
Toma A. Edison.

Aoeste cuvinte, sorise cu nisoe trăsă
turi puternice și energice, forte asemenea 
cu scrisorea lui Ibsen și din oare se vede 
tdtă puterea de voință a lui Edison, — se 
aflau înaintea mea și ’ml oausau o emo- 
țiune deosebită, de âre-ce de multă vreme 
doriam sâ ounoso în personă pe „înțelep
tul apusului", sâ pot arunoa o privire în 
atelierul bărbatului aceluia genial, care 
dintr’un simplu băiat de tipografia a ajuns 
una din oele mai mari oelebritățl ale lumei 
întregi.

Mă arunoai așa-dâră în cupeu și 
pornii spre palatul magic, în oare Edison 
looueece și pe care’l luminâză cu străluci
rea spiritului sâu.

Trăsura mea se opresce la porta gră- 
diDei, ce înouDjură locuința bărbatului, pe 

Qare mâ simțiam fericit, oă’l pot oeroeta. 

Sării din trăsură și — portița se desohise 
de sine și apoi de sine se închise, după 
ce intrai. Treoui prin grădină și mâ apro- 
piai de ușa casei. Și aiol ușa se deschise 
de sine și după-oe intrai, se închise ârășl 
de sine. In vestibul mâ oprii. Trebuia în 
oele din urmă sâ vină oine-va, oa sâ mâ 
primâsoă și sâ mâ anunțe. Așteptarea mea 
însâ iu în zadar și astfel mâ hotăril sâ ’n- 
oero într’un noroo, oa sâ dau de stăpânul 
oasei. De-abia făcui oâțl-va pași, când din 
nou se deschise înaintea mea o ușă și mâ 
lăsa sâ întru într’o odaiă spaț >să și fru
mos mobilată, ai cărei păreți erau îm
podobiți ou mai multe tablouri prețiâse. 
Și aici nici un puiii de om, dâră pentru 
aoeea trei uși în trei părți: una la drâpta, 
alta la stânga și a treia drept în fața mea. 
— Ce era sâ fao?... intr’un noroo oeroai 
la aoeea, oare era mai aprâpe de mine, 
oând autjil sunând la una din celelalte. Mâ 
întârsei și vâcjui, că ușa se desohide.

Aha! Aoum înțelesei și vâcjui, că un 
spirit nevâcjut, dâr binevoitor, îmi arată 
oalea. Și avui tâtă dreptatea. Trecui încă 
prin trei-patru odăi și peste tot același 
lucru: ușile se desohideau de sine și la 

fiă-care pas greșit, pe oare îl făceam, în- 
oepea sâ sune. In sfârșit se desohise și ul
tima ușă, și âtă-mâ față în față ou densul. 
Edison îmi întinse amendouâ manile.

„îmi pare bine, că mâ oercetezl", 
îmi <jise 01> »dâr și mai bine îmi pare, oă 
tocmai dispun de timp și pot sâ stau de 
vorbă cu d-ta, cât îți va plăoâ".

„Asta este luoru oam rar la d-ta“.
„Ca sâ dispun de timp liber?" între

ba el. „Ba ohiar forte rar. Mai cu sâmă 
în timpul din urmă am avut atâta de lu
oru, — înoât — după-cum îți pâte spune 
și asistentul meu, — patru flile și trei 
nopți nu m’am putut pune în pat și mân- 
oarea mea a fost numai pe apuoate".

„Vre-o descoperire nouă?" întrebai eu.
„Așa este: o descoperire nouă; dâr 

nu a mea, oi a unui om din continentul 
d-vostră“.

„Rbntgen ?“
„Așa este: Rbntgen. Un om glorios. 

Cea mai epooală invențiune, oe s’a făout 
vre-odată. Așa de epooală, înoât m’a inte
resat timp de douâ sâptâmânl".

Mâ uitai ou uimire la densul.

„Oe, ți-se pare puțin?" întreba el, ri
dând. „Te asigur însâ, oă aoâsta e grozav 
de mult. Inohipuesoe ’ți sâ ’șl lase oine-va 
timp de 14 cjile ideile sale la o pațte, oa 
sâ se transpună ou totul într’ale altuia. Nu 
e luoru mare aoesta?"

„Din punotul aoesta de vedere, de 
bună semă. Și aoum. .. ?“

„Aouma sunt gata ou Rbntgen. Am 
ajuns la oe am voit. Țâvile lui Crooke 
aouma sunt de prisos; bășicile mele de 
stiolă, pe care le voia pune în ven$are, 
fao aoelașl serviciu și oostă numai o jumă
tate de dolar. Afară de aoeea am oonstruit 

■ pentru radele lui Rbntgen plăol (table) așa 
de simțitbre, înoât ajunge o optime dintr’o 
seoundă, ca să se fixeze pe ele chipurile 
oele mai evidente. Atâta numai, oă con
struirea aoestor plăol pretinde multă pre- 
oauțiune și noi am trebuit să lucrăm pro- 
vâduțl ou măsol de stiolă, oa sâ nu fim 
înneoațl de gazurile otrăvioibse. Și astfel 
sunt vesel, oă am putut isprăvi ou luorul 
aoesta". p

„Și ou oe te ooupl aoum, deoă ’m I 
dai voie a te întreba?" disei eu mai de
parte.
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și ale parlamentului sunt : încheiarea 
unui paot favorabil eu Austria și re
forma administrațiunei, — probleme grele, 
reounâsoe oratorul, însă speră, oă ele vor fi 
resolvate în mod satisfăcător, grație „înțe
lepciunii și energiei dovedite" a ministrului- 
președinte.

In răspunsul său, baronul Banfîy de
clara, că „suooesele" dobândite de guver
nul condus de dârzul au a se mulțămi în 
prima linie sprijinului partidei liberale și apoi 
reounosou, că în adevăr problemele, care 
se impun aoum, la pragul mileniului al doi
lea, în care pășesce „națiunea", sunt: resol- 
virea oestiunei pactului ou Austria și re
forma administrativă. In privința oestiunei 
prime ministr.ul-președinte se esprimâ, ca 
de obioeiă în mod fârte nehotărît, între
buințând trasa:

„După oum am aooentuat și ou altă 
ooasiune, nu putem lua angajamente, oarl 
să atace său să sourteze interesele statului 
ungar, dâr nu putem aoeepta nioî o în
voială, oare să aibă oaraoterul unui dar 
față cu statul ungar". Tot așa de „precis" 
s’a esprimat d-1 baron și în oeea-oe privesoe 
reforma administrativă. „Trebue să aflăm 
o astfel de resolvare", dise densul, „oare 
să-i dea statului și guvernului puterea de 
a-șî afirma voința sa, dâră așa, ca fiă-oăruia 
să i-se lase dreptul de autonomie, care îi 
compete în sfera sa". — Ministrul-preșe- 
dinte nu se îndoesoe, oă ou ajutorul par
tidei'. sale va și resolva ou suooes aceste 
probleme.

Tot așa de pline de elogii și temenele 
reciproce au fost și vorbirile sohimbate in
tre deputății liberali, prin rostul deputatu
lui Em. Vargios, și președintele oamerei 
Desideriu Szilâgyi. Vargics salută pe Szi- 
lâgyi ca pe unul din bărbații cei mai în
semnați ai Maghiarilor, ca pe unu], oare în 
deosebi prin legea despre oăsătoria oivilă 
șl-a câștigat merite neperitâre; tot-odată 
arătă, oă „națiunea11 așteptă încă multe 
dela „genialul și mult meritatul11 președinte 
al camerei și anume în prima linie modi- 
fioarea regulamentului învechit al oamerei. 
— Szilâgy răspunse prin câte-va frase, în 
oare arătă însemnătatea parlamentarismului, 
susținând, că dieta este datore să țină sâmă 
de tâte dorințele, de tâte aspirațiunile, oarl 
se îveso în sînui „națiuneî", — în sînul 
„națiunei maghiare", se înțelege, oăol la 
celelalte popâre din Ungaria, domnii aoeș- 
tia mari nu prea au nioî vreme, nioî dis- 
posiție să se gândâsoă.

Pe oând în vorbirile oelor dela pu
tere tote sunt presentate în lumina cea 
mai trandafirie, tâte afaosrile din statul 
ungureso merg oât se pâte’ de bine, pe 
atunol vorbirile sohimbate între oorifeii 
partidelor oposiționale cuprind și lucruri 
oeva mai puțin strălucite, luorurl, oarl co- 
răspund mai mult realității, decât osana
lele oelor dela saoul ou grăunțele.

La salutarea lui Em. Hodossy, Fe>'d. 
HorânssJcy, președintele olubului partidei 
naționale, răspunse partisanilor săi într’o 
vorbire mai lungă, în oare cjise și următâ- 
rele: „Politioa nâstră sa deosibesce în tote 
părțile ei de politioa guvernului; ba oe e 
mai mult, este contrarul politicei acestuia. 
O împăcare între partida nâstră și a gu
vernului este prin urmare, din prinoipiu 
imposibilă. Și mai imposibilă însă este o 
asemenea împăcare cu un guvern, în frun
tea oăruia se află baronul Bânffy, care prin 
faptele sale din timpul din urmă (dela ale
geri, de bună sâmă) a dat dovadă, că în 
manile sale sunt periclitate nu numai in
teresele nâstre de stat, oi chiar și consti
tuția nâstră. Dâoă țâra are lipsă, sâu nu 
de politioa oontelui A. Apponyi, nu voieso 
să oeroetez în momentul aoesta. Dâoă „na
țiunea® are lipsă de aeestă politioă, să o 
urmeze ; dâoă nu Bre lipsă, să nu poftâscă, 
oa el (oontele) și noi să urmăm o politioă 
strioată și strioăciâsă; oăol țâra are drept 
să pretindă, pentru ajungerea unor scopuri 
mai înalte, viâța și averea cetățenilor, ba, 
dâcă nu se pote altfel, chiar jertfirea onâ- 
rei politice, — dâră nimenea nu are drep
tul să pretindă, oa altul să se onfuude în 
mooirla morală, care este aprâpe să în
ghită întrâga nostră viâță publioă".

Deputății partidei independente și 
dela 48, lipsind Fr. Kossuth din capitală, 
oeroetară pe Ignațiu Helfy și-l salutară 
prin rostul Ini luliu Iusth, oare amintesoe 
în vorbirea sa necesitatea reformei legei 
eleotorale, estintjându-se dreptnl de alegere 
în cerourl oât mai largi, precum și necesi
tatea reformei oasei magnaților. Helfy ao- 
oentuâ pe lângă oestiunea sulevată de 
IuBth, oă partida independentă este datâre 
să ia posiție în cestia pactului ou Austria 
în oontra ori și cărei urcări a ouotei, de 
asemenea și în contra centralieărei admi- 
nistrațiunei în manile guveinului. In fine 
arăta, oă partisan» săi trebue să fiă ou aten
țiune la politioa esternă, oă în oficina di
plomației din nou ferbe cestiunea orientală, 
care înteresâză așa de mult statul ungar. 
In privința bănuielilor, oare s’au ridicat în 
timpul din urmă asupra partidei indepen
dente (oă er fi cochetat ou guvernul la 
alegeri), Helfy trece cu dispreț la ordinea 
cjilei, atribuind succesele din campania 
electorală „ourățeniei programului" și „ao- 
tivităței admirabile" a lui Fr. Kossuth. — 
De, o fi și așa!... vorba Românului.

Trecem cu vederea peste visita frao- 
țiunei ugroniste făcute la săcuiul N. Bartha, 
oare a deolarat simplu, că în decursul ale
gerilor constituția a fost suspendată, și în
soțim, ca înoheiere, pe deputății partidei 
poporale, conduși de abatele-deputat Iân 
Molnâr, la palatul contelui Nic. M. Ester- 
hâzy, unde l’au felicitat pe aoesta și pe 
oontele Ferd. Ziohy, conducătorii partidei 
amintite. In răspunsul său oontele Zichy 

declara, că partida poporală ar fi putut fi 
representate in dietă printr’uu număr ou 
mult mai mare de deputațl, dâoă la alegeri 
nu s’ar fi întrebuințat împotriva ei tote 
mijlooele posibile și imposibile. El declara 
mai departe, oă părtida poporală va privi 
oa una din problemele sale oele mai în
semnate revisiunea legei despre căsătoria 
oivilă și oă va Btărui pentru autonomia bi- 
serioei oatolice. Oontele Zichy esprimâ 
apoi simpatiile partidei poporale din Un
garia față ou mișcarea sooial-oreștină și 
antisemită din Austria. — Față ou națio
nalitățile, (Jiu0 oontele, partida va pretinde 
să se puroâdă ou dreptate și eouitate, căci 
nu este liberal, nici național, nici lucru creș
tinesc, ca naționalitățile sâ fiă asuprite. Ten
dința îndreptată împotriva naționalităților 
trebue așa dâră să dispară.

Va să (jioă. dintre toți oorifeii poli
tici maghiari numai oonducătorul partidei 
poporale a aflat de bine a atinge cesti
unea atât de artjătâre a naționalităților. 
Dâoă însă partida acâsta va căuta să și 
realiseze oele promise, vom vedâ în de
cursul anului.

CRONICA POLITICA.
— 23 Decemvre.

Foile din Budapesta dau ca sigură 
scirea, oă îndată după înoheiarea desbate- 
rei pactului au să se întâmple anumite 
schimbări în cabinetul Banffy. Anume 
ministrul de oomeroiu Daniel și ministrul 
de justițiă Erdely vor să se retragă, având 
de gând Banfîy să numâscă pe oel dintâih 
guvernor la Fiume, ăr pe cel de-al doilea 
președinte al Curiei. In locul lor Banffy 
8r voi să aducă în cabinet pe Lang Lajos 
ca ministru de comeroiu și pe Emmer Cor
nel oa minisțru de justițiă. „Pol. Ert." 
spune, că Banfîy înoă în Noemyre a făcut 
propunere Majestății Sale, ca în looul lui 
Daniel să întărâsoă pe Lang. Majeetatea 
Sa însă n’a acceptat propunerea, deore-ce 
Lang e prea tînăr. Se oonchide de aci, 
că nici propunerea privitâre la Emmer nu 
va fi acceptată, deâre-oe și acesta e prea 
tînăr. Prin asta aotualul ministru de oo- 
merciu Daniel a ajunB în situațiune strîm- 
torată. El vrâ să ooupe adecă postul de 
director la una din băncile de frunte un- 
gurescl și, dâcă nu se va putâ eoăpa în 
curând de portofoliul ministerial, banca va 
trebui să-și alâgă un alt direotor. — Des
tul oă tote aceste schimbări sunt proieo- 
tate a se face numai după deebaterea pac
tului. Foile oposiționale speră însă, că 
atunci are să urmeze o orisă ministerială 
completă.

♦

Corespondentul din Constantinopol 
al (jiarului „Roma", organ al d-lui Crispi, 
a avut o convorbire cu un membru marcant 
al partidului tinerilor turci, în care aoesta 
i-a declarat, că amnestia dată do curend 

Armenilor este o nouă tragere pe sfâră a 
Europei din partea Turoiei. înainte de a 
se acorda amnestia. Patriarohul armean a 
fost invitat la Palat, unde i-s’a cerut să 
supue Sultanului o declarație sorisă prin 
oare să reounâscă cum că responsabili pen
tru măoelurile întâmplate sunt Armenii. 
La refusul patriarchului, Sultanul a ame
nințat ou exterminarea tuturor Armenilor 
din Orient. In urma acestei amenințări 
patriarchul a oedat. Printre Turcii amnes- 
tiațl nici unul nu face parte din partidul 
tinerilor turci. Din potrivă, au mai fost 
arestați 27 elevi ai șoâlei militare. Părerea 
interlocutorului corespondentului 4lsru^ui 
„Roma" este, oă în primăvară va isbucni o 
revoluția generală și că tinerii Turci, DrușI, 
Arabi, Greci și Macedoneni, cu toții se vor 
răscula contra stăpânirei turcescl. „Bieții Ar
meni, a cjib el, prepară un atentat teribil; 
șeful poliției însă mi-a înoredințat, oă din 
partea Sultanului a primit astfel de or
dine, încât istoria va 4loe odată: „A esis- 
tat când-va o nație numită armenâscă, dâr 
a fost esterminată în câte-va 4>10 prin v°' 
ința unui singur om".

Din Camera română,.
Ședința dela 16 (28) Decemvre.

D-1 N. Fleva, continuând vorbirea sa, 
întreruptă în ședința trecută, 4i00: Trebue 
odată să o rupem ou sistemul de-a faoe 
promisiuni în oposițiune și a nu le înde
plini la guvern. Critică apoi ârășl oondu- 
cerea partidului, organieația lui și șefia 
d-lui Sturdza. apoi răspunde d-lui Djuvara, 
criticâud atitudinea acestui tînăr deputat, 
oare a alergat la oonservatorl, la liberalii- 
oonservatorl, la disidențl și la liberali. D-1 
Fleva vorbesoe de-o „franomasoneriă bud- 
getară", oare esistă și a4l; s’au schimbRt 
numai omenii, dâr sistemul a rămas. In 
fine stărue pe lângă descentralisarea admi
nistrativă, reformă promisă anul treout la 
Mesagiu; mai cere o lege asupra incom
patibilității parlamentare și libertății indi
viduale, reforma impositelor și modifioarea 
legii eleotorale și cjioe, oă revisuirea con
stituției se impune.

D. Xenopol se ocupă de aotele și de 
personalitatea d-lui Fleva. pice oă aceste 
vede numai libertățile publice amenințate, 
și nu se preocupă de oestiunile mari, ci 
numai de constituționalismul și liberalis
mul vag. In fine pretinde, oă nioî un aot 
politio al d-lui Fleva nu a fost serioB.

D. C. Stoicescu, ministru de esterne, 
răspunde mai întâiu prințului Gr. Sturdza. 
(Aoâstă parte a dieoursului său am repro- 
dus’o în numărul trecut de Duminecă). Mai 
departe ministrul deplânge violența de 
limbagiu a d-lui Djuvara. Se ooupă apoi 
de d-1 Fleva, care 4loe» 6 o figură mar
cantă. Când a eșit din minister, d-1 Fleva, 
în loo să-și ia looul printre oăpeteniile par
tidului s’a deolarat vrășmaș al liberalilor.

„Aoum ?“ . .. și unzimbet fin, aprâpe 
imperoeptibil, se zări pentru un moment 
în fața lui. „Cu o miie de luorurl de-o- 
dată".

„Cetiam, oă ai inventat nisoe arme, 
oare.. ..“

„A, nioî poveste", me întrerupse el 
repede. „Nu mi-am bătut uiol-când oapul 
ou astfel de lucruri, deși nu pot <Jioe, oă 
la cas de lipsă m’așl da înapoi și n’așl faoe 
patriei mele tâte servioiile, oe mi-ar sta în 
putință. Nu.... Ce mă preooupă aoum, e 
ou totul alt-oeva. Ce ai dioe d. e. despre 
o telegrafie ou oelelalte planete ?“

„Cu celelalte pla. . ..“
„Da, ou celelalte planete. Nu e vorbă, 

suntem înoă departe, fârte departe de rea- 
lisarea aoestei idei ..., dâr totuși este un 
grăunte de posibilitate. — Cunosol muntele 
Ogden ?— Nu ? . .. Este muntele meu de fier, 
din oare soot oel mai bun fier din lume. 
Muntele aoesta l’am prefăout în modul oel 
mai simplu într’un magnet".

„Intr’un magnet?"
„Da, magnetul oel mai uriaș, pe care 

și-l pâte închipui oineva. Sârmele isolătore, 

ou care am înounjurat muntele, le-am îm
preunat ou megafâne, telefâne și cu alte 
ietrumente simțitore, și am constatat, oă în 
liniștea nopții se aud nisoe duruiturl (sgo- 
mote) partioulare. Aceleași resultate le-am 
obținut pe o linie dintre New-York și Bos
ton. Și ai ol am constatat nisoe preturbărl 
seismice, oare nu Btau în legătură ou nioî 
un curent de pe pământ si oare nu se pot 
esplioa, decât numai prin mișcarea plane
telor și prin ourenții eleotricl, cari treo 
dela stea la stea, dela un sistem solar la 
altul. Aoeste oonstatări desohid o mare 
perspeotivă pentru viitor. . . Ln genere oâte 
schimbări are să aducă viitorul ou sine !... 
Cum o să se schimbe d. e. numai ciroula- 
țiunea pe strade și drumuri! — Pe jos, de 
bună sâmă nu va mai umbla nimenea și 
oaii de-asemenea vor diBpărâ ou totul. Peste 
tot motorl și numai motorl".

„MotorI eleotriol, se înțelege".
„Nu," refleotâ Edison. „Eu ored, oă 

viitorul cel mai apropiat este al motorilor 
de gasolin sâu de petroleu, — de nu oum- 
va se va desooperi o nouă putere seu o 
baterie puternioă, oare să ne pâtă oferi 
forța neoesară ou spese mai puține".

„Și aerostatioă ?“ întrebai eu, voind 
să-i ounoso părerea și în privința acâsta.

„O, de bună sâmă și acâsta va fi în 
ourând un mijloo obșteso de întrebuințare 
și’șl va ocupa looul său între oelelalte mij- 
lâce de oomunioațiune, cum erau, de pildă, 
mai ’nainte corăbiile ou pânze. Mai întâia 
.de tâte însă ored, că în ourând vom avâ 
un sport aerian fârte desvoltat și nu este 
departe timpul, oând societățile nâstre vor 
aranja întreoerl în aer, după oum aranjâză 
aoum pe apa rîurilor, laourilor și chiar și 
pe mare".

„Bine înțeles, dâcă se va inventa ba
lonul dirigiabil sâu o mașină de sburat, 
care să se pâtă oonduoe ou siguranță".

„Să se inventeze? ... S’a iuvențat deja, 
amioe. Ia privesoe!" Și Edison se ridioâ 
și-mi arătă un mio model, un model de 
vas cu pânze. „Ve4l", 4>se el, „asta eBte 
oorabia mea aeriană. Principiul, pe basa 
oăruia se pâte construi, este fârte simplu. 
O corăbidră ușâră făoută din bambus sâu 
din aluminiu, oatargurile tot din bambus 
și provă4ută ou pânze, oa ori și oare altă 
corabie. Vântrelele trebue să fiă însă de 

mătase și nu simple, oi duple. Vântrelele 
acestea dupte se umplu cu gaz și anume 
astfel, ca volumul gazului să fiă în stare a 
ținâ vasul în aer, fără oa vântrelele să-și 
schimbe forma lor de vântrele. Puterea 
mișoătâre este vântul, același vânt, oare 
pănă aoum treoea de oel mai mare duș
man al mașinelor nâstre aeriane. Cu sjuto- 
rul lui de aiol înainte vom putâ ciroula 
prin aer ou aoeea?I siguranță, ou care pu
tem pluti pe mare. Se înțelege, că ou 
aoâstă idee nu mă mai ocup mai departe* 
E prea simplă și succesul e afară de orl-ce 
îndoială. Ceea-oe mă preooupă cu mult mai 
mult, este o oestiune național-economioă".

„Cum se pâte?" esclamai ou mirare.
„Da, oestiunea hranei poporului. Și 

în privința aoâsta ored, că voiu ajunge la 
resultat și voiu putâ resolva oestiunea cea 
mai atâtora din lume, cestiunea stoma- 
chului".

„Dâr îu ce mod ?"
„Asta este secretul meu și în privința 

acâsta aoum încă nu pot spune nirnio...“
Trad. X.
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Trecând la oestiunea metropolitana, 
I 1 Stoicesou, dioe că e nedrept, că libe- 
alii au stârnit acâstă oestiune. Ei au moș- 
enit’o dela conservatori; aoeștia au în- 
eput lupta contra lui Ghenadie. Ia în apă- 
are atitudinea guvernului în aoâstă ces
iune și reproșâză d-lui Fleva de a voi să 
gite spiritele eu pretinsa propagandă oa- 
olică; regretă că acesta face o agitațiă 
eligiosă, punând în joc catolicismul și pe 
■uveran. Suntem hotărîți, încheiă minie
rul, se ne ocupăm de progresul țârii, de 
eformele necesare.

D-l Marghiloman aooentuâză politioa 
inafară, constatând cu satisfaoțiune, că 
artidele de guvernământ au avut, pe aoel 
sren, aoeeași cale. Face apoi bilanțul par
cului liberal de când a venit la putere 
i oonstată, că liberalii n’au dat nici o lege, 
iol o reformă, de ore-oe reducerea gen- 
armeriei și a subprefecților nu se numeso 
eforme.

Amintesce apoi campaniile duse de 
iberail în oontra legei maximului și a mi- 
elor, a gendarmeriei rurale și în oestiu- 
.ea națională. Tote aoeste oestiunl au 
ost sleite, la venirea liberalilor la putere 
ici un angajament luat în oposițiă n’a 
ost ținut.

In oestiunea Metropolitnlui Ghenadie, 
lice d-l Marghiloman, noi oâți-va oonser- 
atorl (Junimiștii) nu ne-am amestecat, 
;eea-ce a revoltat însă opinia publică în 
.oâsta oestiune a fost tolerarea ilegalită- 
ilor și transformarea oabinetului unui ju- 
leoător de instruoțiă în oficină de șan- 
agiu.

încheia’ dioând, că atunol când ase- 
nenl luorurl nu se vor mai petrece în sî- 
iul partidului liberal, atunci va înoepe și 
>entru aoest partid o eră nouă.

Ședința dela 17 (29) Decemvre
Președintele consiliului P. S. Aurelian, 

■âspuncjend d-nului Marghiloman cjice, oă 
icola liberală a dat cele mai strălucite rbde 
;i a contribuit la propășirea Statului.

Intru cât privesoe oritioa adusă re- 
’ormelor liberale, d-l Aurelian spune, că 
ju-șl amintesce ca partidul liberal să fi 
uat un angajament în oposițiune fără a-1 
.ndeplini. Am făgăduit desființarea legei 
naximului. Oând timpul va veni vom des- 
'•'ța-o, fiind o lege rea și vexatorie prin 

excelență. Am făgăduit noi 6re desființarea 
legei minelor? Nici unul din fruntașii par
tidului nostru n’a luat un asemenea anga
jament fiă în parlament, fiă în întruniri 
publice.

Cestiunea națională ? Dâr n’am luat 
nici un angajament în aoâstă oestiune. Ori 
când veți voi sunt gata sâ stau la vorbă 
cu d-vostrâ. Aș dori sâ mi-se arate sub oe 
raport partidul național liberal a adus pre- 
judiții cestiunei naționale.

Contestă apoi, oă partidul liberal ar 
fi lovit în instituțiunile și legile țârei și 
susține, că partidul aoesta a luat o parte 
imensă la regenerarea țârei. (Aplause).

Ni-se vorbesce de ocultă, 4i°e d-l 
Aurelian, Oare ocultă? Ni-se spune, oă, 
oculta este în Bancă și în credite. Nu ne 
dăm sema de asemenea cuvinte. Despre 
căre ooultă ne vorbesoe dâr d-l Fleva? 
Aoeste așezăminte fac onore statului nostru, 
deși displac d-lui Fleva.

D-l Aurelian declară, oă nu pricepe 
modul de a faoe oposițiă al d lui Fleva. 
Susține, că partidul liberal e democrat și 
fără d-l Fleva, oare nu pote ave monopo
lul demoorației. Contestă d-lui Fleva drep
tul de a spune, oă liberalii nu sunt de- 
moorațl.

După terminarea discursului d-lui Au
relian discuția se închide și Camera ia în 
■considerare proieotul de Adresă ou mare 
maioritate.

SCmiLE OBLEL
9
— 28 Decemvre.

Biserica Sf. Nicolae din Scheiil: Joi, 
a doua <Ți de Crăciun, în ‘26 Decemvre v. 
va predioa părintele diaoon, loan Priscu. 
— Duminecă în 29 Deoemvre v. va predica 
părintele Nioolae Fizeșan, oapelan militar 
gr. or., oare n’a putut predica, preoum s’a 

fost anunțat, în 6 Decemvre v, din oausă, 
că toomai în dimiDeța acestei cjile s’a con
tramandat ordinul d’a merge soldații la bi
serică.

—o—
Patronul Țiganilor. Foile pestane 

scriu, că cjilele aoeste Rigo Iânos a primit 
la locuința sa o deputațiune a Țiganilor 
musioanțl. Rigo, după oum spun cei din 
deputațiă, a promis pe ou vântul sâu de onore, 
oă va dărui societății de Țigani musioanțl 
ce se va înființa 2000 fi.

—o—
Milione pentru institutul Pasteur. 

O telegramă din Paris anunță că baronesa 
Hirsoh a dăruit institutului Pasteur de 
aoolo 2 milione franol.

— o —
Distincțiunea lui Menelik. Negusul 

Menelik a oferit Sultanului Abdul Hamid 
ordul sigilului lui Solomon. Dietinoțiunea 
a fost predată Sultanului în 1 Ianuarie n. 
de cătră doi secretari ai lui Menelik, dim
preună ou o scrisore autografă.

—o —
IrodI dela Brașov la Bncurescl. Sun

tem rugați a anunța, că o societate de 9 
tineri români din Scheiă vor pleoa de săr
bători, oa „irocjl*4, la Bucuresol, având uni
forme frumâse și fiind bine pregătiți. Con- 
duoâtorul lor este Nicolae Loga, Tinerii 
apeleză la sprijinul publioului bucuresoean.

—o—

Băile de abur, de vană și de hidro- 
terapiă dela gimnasiul, român din loc vor 
fi închise atât în cjiua primă de Crăciun, 
oât și în cjiua de Anul nou și Bobotâză 1 
(13) și 6 (18) Ianuarie.)

— o—

Rectificare. In artioulul de fond din 
numârul ultim (282) de Duminecă al foiei 
nostre, pagina 1-ă, oolona a 2-a, rândul 2 
și 3 de jos în sus, s’a străeurat o erore oe 
conturbă sensul. In loc de: „subordonând 
întotdâuna interesele sfintei cause intereselor 
și dorințelor lor proprii*, este a se ceti co
rect : „subordonând intotdeuna inte
resele și dorințele lor proprii inte
reselor sfi/ntei eause“.

ScirI mărunte din România. Prinoipele 
și Prinoipesa României au sosit Vineri sera 
în Buouresol, după o absență de aprope 
dâuâ luni din țâră. Regele și Regina au 
eșit la gară întru întâmpinarea lor. Pe pe
ron se aflau și toți miniștri ou dâmnela. 
La Palat, după-oe Prinoipii moștenitori îșl 
mbrățișară oopiil, mioii principi, Carol și 

Elisabeta, prânziră ou Suveranii, âr după 
aoeea părăsiră palatul regal, mergând la 
CotrocenI,

— „Monitorul Ofioial44 publică decre
tul prin oare se aprobă budgetul căilor ferate 
române și a serviciilor anexe pe anul 1897. 
Aoest budget însumâză cifra de 66.073.300 
lei la venituri, și 39.247 324 lei la cheltuell, 
cu un exoedent de 16.286.976 lei.

— Fostul Metropolit Ghenadie Pe
trescu a visitat Vineri după amâijl pe d-l 
Lasoar Catargiu, la oare a stat o oră. In 
urmă a mers la Metropolitul-primat Iosif 
Gheorghian. Fostul mitropolit, oare va pe
trece sărbătorile în capitală, e găzduit de 
d-l Fleva.

— D-șora Maria Cooea, lioențiată în 
soiințele fisice dela Universitatea din Iași, 
este numită în postul de ohimist expert la 
Institutul de chimie din Iași.

— „Monit. Ofioial14 desminte soirea 
adusă de „Epoca" despre răsoâla Țigani
lor din Budeștl-Ufov. Niof o răsoolă n’a 
fost în acestă comună.

A patra conferențâ publica.
Seria conferențelor, arangiate în de

cursul acestui post al Crăciunului la iniția
tiva Reuniunei femeilor române din orașul 
nostru, a înoheiat’o ieri d-l preot dela bi- 
serioa S-lui Nioolae, Dr. Vasilie Saftu. 
Tema tractată de d-sa era: „Păreri diferite 
despre desvoltarea inteligenței*.

Cu multă dibăoiă soiu conferențiarul 
sâ introducă pe asoultătorl în obieotul di- 
fioil al temei tractate, fătă a-i obosi oât 
mai puțin prin subtilități teoretice. Din 
oontră, prin expuneri narative bine alese 
și pline de umor, prin esemple vii soâse 
din praxa vieții și prin observări glumețe, 
întrețesute iol-colea în expunerea temei, 
oonferențiarul isbuti să facă, oa couferența 

sa să fiă nu numai instructivă, oi îu aoelațî 
timp și forte cu spirit și interesantă.

Inoeputul îl răou prin a arăta, oă în
tre prelegerea sa și între oele trei prele
geri de mai înainte esistă o anumită ooneo- 
siune de idei.

Revenind după acestea asupra temei, 
oonferențiarul istorisesoe, că în primăvara 
anului 1891 a făcut o escursiune la Nioo- 
poli, orășel istoric de pe malurile Dunărei, 
locuit în oea mai mare parte de Bulgari 
și Turci. Aoi s’a dus la șcâla turcâscă pen
tru oa „să vadă, oum se desvoltă inteligența“ 
aoolo. Pe învățător l’a aflat stând turoesoe 
jos pe rogojină, „dasvoltând inteligența 
băeților“ fumând dintr’un oiubuo. S’a dus 
apoi la școla bulgărâscă, cu 6 olasse. Deși 
șcâlă primară, învățătorii erau împărțițl 
după specialitate: unul propunea matema
tica, altul chemia eto. întrebând pe direc
torul, oă ce trebue să scie un absol
vent al șoâlei lor, i-a răspuns, că formele, 
cu oarl să se adreseze oătră autoritățile sta
tului, bună-âră o petițiă ooreotă cătră bu- 
câvnătă ministerîtă (ministrul instruoțiunei 
publioe), oătră buclucătă ministerîtă (minis
trul derăsboiîî), gâlceavătă ministerîtă (minis
trul de justiția) eto.

Conferențiarul se întorse apoi la obieo
tul strict al conferenței, arătând oondițiile 
principale ale desvoltărei inteligenței, cari 
sunt în looul prim cele cinci simțiri și or
ganul vorbirei. Oohii și urechile sunt ușile 
inteligenții, și cu tâte aoestea părinții atât 
de puțin se interesâză de aoeste organe 
ale fiiilor lor. Noptea, mama aprinde de-o 
dată o lumină înaintea ochilor micului 
copil și prin treoerea aoâsta repede dela 
întunereo la lumină s’a paralisat organul 
vederei copilului; sâu oă un sunet puternio 
la urechia lui i-a nimicit timpanul, parali- 
sându-i astfel organul aucjului eto.

Forte deoisive sunt apoi pentru des
voltarea inteligenții primele impresiunl dina
fară, oe le primesce copilul ou ajutorul 
sensurilor. Este datorința părinților, ca pri
mele impresiunl ale fiilor lor să fiă cât mai 
corecte și mai multilaterale, fără de-a forța 
însă nimio. Când copilul întrâbă oeva, să 
’i se dea întotdâuna lămuriri ooreote, dâr 
nicl-odată sâ nu premârgă impresiunei cu
vântul, oi cuvântul să premârgă impresiu
nei. Adecă niol-odată să nu ’i se vorbâsoă 
despre un obieot, pe oare copilul nu l’a 
văcjut; âr dâcă avem de-a faoe cu obiecte, 
pe cari niol-deoum nu ’i le putem presents 
copilului, atunol cel puțin să li-se arate 
chipurile lor și numai după aoeea să li-se 
spună numele. Va să cj’oă întâifi obieotul, 
al doilea noțiunea și numai în linia a treia 
numele sâu cuvântul eto.

In reasumat conferențiarul arată ca 
primele oondițiunl ale inteligenței: oorp 
sănătos; sensuri normale, întregi și culti
vate; primele impresiunl să fiă multe și 
ooreote; imitațiă ooreotă, oomparațiă justă 
eto. Prin aoestea se formâză ideile, din idei 
judeoățile, din judecăți silogismele. Basa 
tuturor aoestora o oonstitue noțiunile lo- 
gioe, âr acestea representă aceea, oe nu
mim inteligență.

Conferențiarul termina ou o aneodotă 
hazlie, care a produs multă ilaritate în pu- 
blio. D-sa a fost viu și îndelung aplaudat.

Producțîum și petreceri
Societatea academică social-literară din 

Mânchen „România14 în vită la a IV-a șe
dință generală, ce va avea jloo Marți în 5 
Ian. n. 1897 în sala dela Restaurantul 
„Apolo“. Inoeputul la 8 sâra. Pentru oo- 
oomitet: Constantin B. Kretzoiu president; 
Ioan Iosif Sceopul, secretar.

*
Tinerimea română din Cristian, lângă 

Brașov va arangia în sâra <j3ei de 1 Ia
nuarie (Anul nou). O petrecere eu dans în 
sala hotelului „Pomul verde44. In pausă se 
va juoa „Călușerul* și „Bătuta*. Intrarea 
60 or. Venitul ourat este destinat pentru 
înființarea unei biblioteci poporale.

•
In Boița se va da o Produoțiune tea- 

trală-musioală, Joi, în 26 Deoemvre v. c. 
(a doua cji de Crăoiun) în sala oea mare a 

șoâlei rom. gr.-or. din Boița Inoeputul la 
7 ore sâra. Venitul ourat este destinat în 
favorul bibliotecii școlare de-aoolo Intra
rea: loo I de personă 50 or.; looul II 40 
or.; loo III 30 or.; galeriă 20 or. Oferte 
marinimâse se primeso cu mulțămită și se 
vor ohita pe oale publică.

Programa: 1) „Revederea*4, oor de G. 
Stefănescu. 2) „Despre lux44, dialog de I. 
P. Reteganul. 3) „Țiganul ou Rusul44, anec
dotă de T. Speranță. 4) „Latina gintă“, 
oor. 5) „Cum se îmbogățesc Jidanii14 dialog 
de I. P. Reteganul. 6) „Mărirea strămo
șilor14. declamațiune de G. Sion. 7) „Du
mineca cea mare44, cor de G. Stefănescu. 
8) „Limbă și lege44, dialog de I. P. Rete
ganul. 9) „O diminâță pe Surul14, deola- 
mațiune de A. Mureșianu. 10) „Punguța ou 
doi baul44, de I. Creangă. 11) Nascerea lui 
Christos*, piesă teatrală în 4 acte de P. 
Banoilă. 12) „O oe veste minunată,44 cor. 
După produoțiune joo.

ULTIME SOIRI.
BucurescT, 2 Ianuarie. In bud

getul viitor se vor prelimina sumele 
necesare pentru procurarea a trei co
răbii mari pentru linia de navigațiune 
Constanța-An vers-Rotterdam.

DiVERSE.
Preumblarea de Crăcinn a împăra

tului Wilhelm. împăratul Germaniei și de 
astă dată și-a făcut preumblarea sa tradi
țională din ajunul Crăciunului. In preum
blarea sa a împărțit muncitorilor, pe oarl i-a 
întâlnit mărci nâuă. După amiacjl pe la 2 
ore. împăratul a părăsit noul palat și și-a 
început preumblarea sa prin parcul Sans
souci. împăratul a plecat la preumblare 
numai singur, fără suită, în mână numai 
ou biciul de călărit. Muncitorilor din parc 
le dădu fiă-oăruia oâte două mărci, âr în
grijitorului lor 10 mărci. Pe drum împăratul 
sa întâlni ou o oâtă de muncitori și unuia 
dintre aoeștia îl dădu din erore 10 mărci. 
Muneitorul voi să-i dea înapoi 8 mărol, 
împăratul însă îl răspunse: — „Imparte-i 
numai pretine între ceilalți14. In afară de 
paro, pe strada Obelisc, oe duoe spre Post
darn se apropiară de împărat o mulțime 
de muncitori. Acestora împăratul le îm
părți asemenea mărol, dâr fără să mai gre- 
șâsoă. Un călăuz cunoscut în Berlin, și pe 
care în Potsdam îl numeso âmenii în bat
jocură „d-J profesor44, de-asemenea întinse, 
și el pălăria spre împărat, aoesta însă între 
rîeetul muncitorilor, oe-1 înounjurau, îl re- 
fusâ darul. De-acI împăratul porni spre 
oomuna Eich »i pe drumul țării întâlni pe 
trei .elevi ai măestrului de lăcătuș Hiob oarl 
duceau în spate o mulțime de luorurl în 
oasarma militară, aoestora înoă le dădu mărol. 
După aoâsta îndată se întâlni cu-o trăsură 
trasă de doi căni. Intrînsa ședea o țeranoă 
bătrână, oare în mânia ei înjura, că împă
ratul îl opri trăsura. — „Dâr d-ta nu voesol 
să oapețl nimio de Crăoiun?44 întrebă rîZând 
împăratul pe bătrâna țeranoă, și îl aruncă 
oinol mărol în trăsură. După oe împă
ratul s’a depărtat de țeranoă, unii dintre 
oficerl îl spuse pe cine a înjurat ea. 
Bătrâna țeranoă atunci înspăimântată alergă 
plângând în urma împăratului, oerându-șl 
ertare. împăratul ou vorbe blânde îl spuse 
că o ârtă și oă nu se supără pe ea.

In mare nedumerire. Un student 
dela o universitate nemțâscă sta într’o <Și 
fârte posomorit într’un restaurant. Un prie
tin al său îl întrâbă: „Dâr oe e ou tine, 
eâțe? Ce ești așa de năoăjit?" — Cum 
naiba să nu fiu năcăjit, oăol tata ’ml scrie, 
să văd și să-mi fao odată esamenul44 — „Ei 
și ?u — „Vetjl, sunt în cea mai mare ne 
dumerire, oăol nu-mi pot aduoe aminte 
oum m’am învoit aoum șâpte ani ou bă
trânul : să învăț drepturile, sâu medioina ?“

Literatură.
In Tipografia diecesană din Arad a 

apărut: Cântări la Nascerea Domnului și 
alte sărbători, culese și arangiate de Nicolae 
Velcu, învățător. Edițiunea II, revăzută. 
Format mic de 20 pag. Prețul 10 or.

*
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Căi okbdamE Plugarului pe 
1S99, edat de Tipografia „4. Mureșianuu 
din Brașov, a eșit de sub tipar și se es- 
pedeză dilnic. Acest călindar întră,, acum 
în anul al 5-lea, având un cuprins tot mai 
bogat și mai interesant. De astă-dată în 
călindar se cuprind și mai multe chipuri 
frumose. Pe pagina primă șe află portretul 
ferioitulului întru pomenire loan Barac, ma
rele scriitor poporal dela începutul acestui 
veac, er în text se află scrisă istoria vieței 
și lucrărei lui. Partea calendaristică este 
mai bogată ca pănă acum, îndreptându-o 
și înmulțindu-o după trebuințele ivite, în
semnând pănă și evangeliile, ce sunt a se 
ceti în fiă-care Duminecă. Pentru a eco
nomisi din spațiu, măsurile de lungime și 
greutate, competințele de timbre și tacse, 
taxele pentru postă și telegraf etc. s’au 
cules cu litere mici de tot. Mai ales tarifa 
pentru telegrame și taxele poștale pentru 
scrisori și pachete s’au adus pe lung 
și pe larg după cele mau nouă ordina- 
țiunl poștale. Târgurile sunt de-asemenea 
îndreptate și corectate. Urmâză Introdu
cerea de Ioan Georgescu, și apoi vine partea 
literară. Acestă parte este mult mai bo
gată ca în călindarele din anii trecuțl, cu- 
prindend ea singură vre-o 42 pagine cu 
cele mai frumose istorisiri, poesii etc., tote 
scrise pentru popor și forte interesante. In 
partea economică de asemenea se află o 
seriă bogată de articull de mare interes 
pentru plugari, precum: Rotațiunea în eco
nomia comassată, Lucrarea pământului, 
Tovărășiile economice, întrebuințarea va
cilor la lucru, Pășunatul vitelor, Văruitul

grâului de sămânță, Legumele bostănose, 
Culesul și păstratul pomelor și altele. La 
urmă vin felurite povețe, glume etc. cum 
și o mulțime de anunțuri.

Călindarul se află de venclare la „Ti
pografia A. Mureșianuw în Brașov și la 
librăria N. Ciurcu; costă și de astă-dată 
numai 25 cr., er trimis prin postă 30 cr. 
Celui ce cumpără de-odată mai multe esem- 
plare, li-se dă rabatul cuvenit. Mai ou în
lesnire se pâte comanda de-odată cu înoirea 
abonamentului la „Gazeta Trans."

Proprietar: Or. AssipeS
Redactor responsabil: Greg^piu Mar

Cursul la bum dim Viena.
s Din 3 Ianuarie 1896.

Renta ung. de aur 4% .... 122.55
Renta de corâne ung. 4% • • • 99.30
Inspr. căii. fer. ung. în aur 41/2% • 122.75
Injpr. căii. fer. ung. în argint 41/2% 101.40
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Bonuri rurale ungare 4% • • • 97.40
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Renta de argint austr...........101.80
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Losurl din 1860 ........................ 144.25
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O specialitate naturală neprețuibilă
este apa minerală alcalin-accidă bicarbonată

Isvoml „MATILDA" de Bodok, 
care după experiențele făcute sau dovedit ca o apă medi
cinală prea eficace și plăcută, mai ales: la conturbai*! 
de mistuire» maladiele stomacului, a rinichi
lor, a heșiciâ udului și ale organelor respira- 
tore etc.

MT Borviz de prsmid pang
care prin limpezitatea sa rară și prin conținutul seu ma
re în acid carbonic natural — de un gust și efect prea plă
cut și binefăcător—■ va îndeplini chiar și pretensiunile cele 
mai delicate, ca cum nici o altă apă minerală.

DEPOSIT PROPRIU în SSrașov: strada Căldărarilor Nr. 68, în 
Sibiiu, Sighișoi*a și în Aiba-Julia: la D-l I. B. Misselbachar 
sen., în Ouj s la Segesvăry es tărsai, în SJevas la Balog Gyula, 
în Oreștie: la Nemeth Jănos.

Cu t6tă stima:
AdminisWiunea isvoruhi 

,.13 ATILD A.66

(comit. Hâromszek). Bodok. (Transilvania).

1025,47-100

u.r r
pe liniile orientale ale căii ferate de stat r. a. valabil din â !3ctH 1896
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„ Selemberk „
„ Cisnădie pl

i, cele însemnate în drepta de jos în sus. — Numerii încuadrațl cu linii mai negre

3 22
3.54
6.20

11.08
11.48
1.59

Sighișora . . .
Hr.șfalfiu . . . 
Odorhein-secuesc.

9.51
9.02
7.15

5.32
4.54
3.-1Wi

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


