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Crăciunul în Balcani.
Este un lucru fhrte curios și 

adevărată ironiă a vede, cum Un
gurii în pressa lor, când e vorba de 
popbrele din Balcani, se topesc de 
dorința, de-a le vedă într’o stare 
mulțămită, liberă și neaternată. Când 
e vorba de statele mici independente 
din vecini și de popbrele din Tur
cia, par’ că s’ar preface cu totul 
firea acelora, cari aici acasă nu aud 
și nu văd nimic din nemulțămirile 
și plângerile popOrelor, ce se simt 
asuprite și nedreptățite.

Astfel vedem și acum desfășu- 
rându-se nisce principii diu cele mai 
frumose de umanism și de dreptate 
față cu viitorul și cu sbrtea popbre- 
lor din Peninsula-balcanică într’una 
din foile unguresc! scrise în limba 
germană, care pană astădl, cu tbte 
că e oposițională, n’a fost în stare să 
se avente nici măcar un moment pe 
acest piedestal ori de câte-orl a stat 
față cu vre-o cestiune vitală a na
țiunilor nemaghiare din acest stat.

Contemplările, despre cari vor
bim, le face „Budapestei’ Tagblatt“ 
într’un articul cu titlul de mai sus 
și ajunge la cele mai frumbse, ne
tede și juste conclusiunl. E generosă 
fâia ungurăscă când e vorba de sbr- 
tea popbrelor creștine din Balcani, 
și ori cât ar simpatisa în fond cu 
Turcii, recunosce, că stările din im- 
neriul otoman nu se mai pot sus
pine și statele europene vor trebui 
se facă o renduelă și să resolveze 
odată cestiunea orientală printr’o in- 
tervențiune înțeleptă în interesul 
păcii și al popbrelor de-acolo.

Situațiunea de acjl, di°e numita 
fâiă, se asămenă încâtva cu aceea, 
ce esista în Europa înainte de prima 
împărțire a Poloniei. Atunci, ca și 
astădl, puterile timp mai îndelungat 
nu s’au putut nicl-decum uni, și aces
tei împrejurări a avut se mulțămescă 
Polonia continuarea independenței 
sale; îndată ce însă s’a stabilit unirea 
între puteri, cestiunea a și fost por
nită în văgașul soluțiunei. Europa 
are adi dreptul de-a interveni în 
Turcia, căci fără o astfel de inter- 
vențiă ar pută causa mari pericule 
o eventuală cădere a imperiului oto
man ; ba, d1Ge, 0 intervențiă este 
chiar neapărat de lipsă.

Intre astfel de împrejurări, gă- 
sesce „Bud. Tagbl.“, că ar fi fărte 
de dorit, ca situația statelor creștine 
de sine stătătbre din Balcani se fiă 
consolidată așa, ca ele să pbtă fi un 
radim pentru procederea Europei. 
Ea presupune adecă, că s’a stabilit 
o deplină înțelegere între Rusia, 
Austro-Ungaria și celelalte mari pu
teri asupra procederei în cestiunea 
orientală.

Statele creștine balcanice însă 
nu le găsesce într’o astfel de stare 
consolidată. In Belgrad este erăși 
crisă ministerială, cabinetul Nova- 
kovici a demisionat. De aci deduce, 
că lupta dintre partide în Serbia 
ărăși s’a înăsprit și că din nou se vor 
nasce încurcături interibre. Acesta 
însă este fatal tocmai acum, când 
în Orient se prepară lucruri, cari re

clamă unirea și deplina putere a po- 
pbrelor de-acolo.

Ce privesce Bulgaria, găsesce 
cu drept cuvent, că nici aici nu s’a 
stîns ura dintre partide. Ca dovadă 
citeză procesul în contra asasinilor 
lui Stambulov.

„Singurul stat balcanic, încheiă 
„Bud. Tagbl.“, în care se află stări 
consolidate și regulate — afară de 
G-recia, care însă n’are putere și 
al căreia plan de a-și îmulți armata cu 
12,000 de bmenl nu va schimba ni
mic în condițiunile ei—este România. 
In acest stat găsesce tripla alianță, 
care în Balcani pbte fi privită încă 
mai mult ca în Europa de-un factor al 
păcii par excellence, un racjim relativ 
tare și în tote împrejurările sigurw.

Nu voim să cercetăm mai de 
aprope afirmațiunile fbiei unguresc!. 
ț)icem numai, că în general aceste 
afirmări, atât față cu poporele din 
Turcia, cât și față cu România, Ser
bia și Bulgaria sunt în general juste.

Marea întrebare însă este și ră
mâne: de ce pressa ungurescă, care 
vede așa de bine în depărtare, e 
atât de orbă pentru ceea ce o în- 
cungiură; de ce ea are atât de pu
țin simț și pricepere pentru popbrele 
din statul ungar și pentru consoli
darea acestui stat?

Nu se gândesce ore acăstă 
pressă, că ușor se pbte întâmpla, 
ca Europa sb ajungă într’o cți 
convingerea, că soluțiunea cestiunei 
orientale ca se fiă succâsă și defini
tivă, trebue se se începă aici în 
statul ungar, restabilindu-se princi
piul dreptății și al egalei îndreptă
țiri între popbrele lu?

(IRONICA POLITICA.
— 16 (28) Decemvre.

In revista sa de erl „Pester Lloyd“ 
constată liniscea din timpul sărbătorilor 
Crăoiunului, care a fost numai întru-cât-va 
întreruptă de crisa ministerială din Serbia. 
Intr’aceea însă, cjice numita fdie, se ivesce 
ârășl conourența în crearea „celor mai bune 
garanții de paoeu, adecă noua înarmare 
și întărire a armatelor. Franoia umblă cu 
gândul de a-șl străforma artileria și de-a 
înmulți numărul batalionelor din armată. 
De se va întâmpla acâsta, atunol Germa
nia, firesce, nu va putâ rămână îndărăt, 
er celelate puteri vor trebui să urmeze 
esemplul Franoiei și Germaniei. Parlamen
tele, t}i°e „Pester Lloydu, vor trebui să se 
împace cu nouăle cheltuell și vede o mân
gâiere numai în siguranța oe o dă perfec
ționarea armamentului; acâsta este în ade
văr o asigurare fdrte oostisitdre, dâr o asi
gurare este totuși și s’ar părea, că arma
tele, ce oresc în proporțiunl grdznice, vor 
duce ad absurdum posibilitatea de a purta 
răsboiu. — Cam slabe speranțe pentru bie
ții contribuabili!

♦

Din Petersburg primesoe organul Ce
hilor tineri „Narodni Listy“ soirea sensa- 
țională, că Țarul ca dar de Crăciun va 
ordona desființarea impositelor fonciare 
(a dării de pământ) și ștergerea tuturor 
restanțelor de dare. Se va avă o deose
bită grijă pentru guvernaraentele, unde se 
află colonii oehice; Cehii vor fi totuși pe 
picior egal cu Rușii băștinași. O comisiune 

sub președința generalului Rosenkranz a și 
propus guvernului un proieot privitor la 
aoâsta. Desființarea impositelor fonoiare, 
oe va intra în vigdre dela anul nou st. v. 
va ave valore pănă atunoi, pănă când ve
nitele fonciare se vor ridica ârășl la nive
lul de aoi înainte.

*
O scire telegrafîoă primită dela Tera 

‘25 Deo. o. de cătră „Agenția Românău 
spune, oă Românii din Uskub au aderat 
la mișoarea eclesiastică națională a Ro
mânilor diu imperiul otoman. Ei părăsesc 
pe Greoi și se asociază cu Serbii cari au 
promis se respecte drepturile Românilor în pri
vința limbei lor naționale.

*
Vineri s’a continuat ascultarea mar

torilor în procesul Stambulow. D-na Stam
bulow, ohemată oa martoră, declară oă nu 
vrea să depue. Ea consideră pe acusațl oa 
nevinovațl, pentru că au fost instrumentele 
și viotimele guvernului. Ar trebui pedepsiți 
autorii intelectuali ai asasinului, d-1 preșe
dinte și d-1 proouror, mai curând decât ori
care altul. Doctorul Wanhow oonfirmă, că 
Stambulow a pionunțat cuvinte incoherente, 
numind pe Tuffekiew, pe Prințul și pe Bel- 
cew omorîtorii săi. Nu pote să afirme dâoă 
Stambulow avea consoiința deplină în acel 
moment.’D-1 Gheorghiew, judeoător la tri
bunalul fie prima instanță, martor ooular 
al orimei, depune oă doi asasini au lovit 
pe Stambulow, pe când un al treilea se 
ținea de o parte. Martorul nu p6te să de
dare în mod positiv dâoă vr’una din aceste 
trei persdne era Boni.

Românii din Macedonia.
In privința cestiunei metropolitului 

macedoromân Antim jurnalul „Rbp. 
franșaise1' aduce un articul, din care 
traducem următbrele părți:

„In Constatinopole biserica română 
este la ordinea <jfiel iu persona Monseig- 
norului Antim, episoopul Ouțo-Vlahilor, cari 
voeso se să emanoipeze de Fanar. Cuțo
vlahii sunt imprăștiațl în Epir, Albania de 
sus, Macedonia și Tesalia. El formeză de-a 
lungul rîului Aspro-Potamo și pe ambele 
laturi ale Pindului, spre sud și spre ost 
dels Innina, o massa oompaotă de viță la
tină, de aprdpe înrudită ou Moldo-Vlachii. 
Se orede, în genere, oă ei îșl trag originea 
dela coloniștii daco-romanl pe cari împă
ratul Aureliau i-a transportat în Moesia pe 
timpul evacuărei Daciei. Numărul Cuțo
vlahilor 0 supus la variațiunl bătătdre la 
oohl, asemănându-se statisticile greoesol ou 
cele române. Pănă în 1870 ei erau con
fundați ou Greoii, însă din timpul ultimului 
răsboiu oriental, grație numerdselor șoole 
române, susținute de comitetul macedo-ro- 
mân din Bucuresci, au revenit la oonsoiința 
naționalității lor. Cifra oare se pare mai 
aprope de adevăr în privința numărului lor 
est© aceea de un milion de suflete.

In 1881, când se tracta de cesiunea 
Tesaliei și Epirului pe sâma Greciei, dele
gați români veniră la Constantinopole, oa 
să protesteze contra acestei anexiuni. De 
atunci înoâce Românii din distriotele Gre- 
bessa, Konița, Zagori, Mezzovo și Ianina n’au 
încetat de a cere preoți și episcopl de na
ționalitatea lor. Patriarhatul din Fanar și-a, 
fâout urechia t.doa față cu aceste cereri, a 
oăror îndeplinire ar fi avut ca urmare, că 
elenismului i s’ar fi luat ultima nădejde 

de a putâ împedeoa pe Cuțo-VlahI să nu 
imiteze esemplul Bulgarilor. Românii ma
cedoneni însă n’au capitulat. Ei și-au re- 
orutat doi episcopl de origine epirotă și 
albaneză, dintre cari unul, Antim, metro- 
politul din Messembri a lnat titlul de exarch 
român și a voit să deschidă o capelă în 
Constantinopole, fără nici o autorisare din 
partea patriarchului greoesc. La stăruințele 
acestuia și pentru a împedeoa aventualele 
neorânduell, poliția turcâsoă s’a opus la 
acâsta; dâră Monseignorul Antim provo- 
cându-se la o iradea a Sultanului, oare re- 
oundsoe pe Româuii macedonienl oa comu
nitate legal constituită, a protestat la 
Portă și a trimis ministrului de oulte o 
notă, în oare se deolară neatârnător de pa- 
triarohul grecesc. Astfel de present e evi
dent, că nu se va putea evita o nouă schis
mă, cu atât mai mult, oăol Porta găsesce în 
acestă mișoare un mijloc lesnicios pentru 
a pune stavilă în Macedonia deodată atât 
Grecilor, cât și Bulgarilor, și oă prin ur
mare ea o va favorisa.

O e I a Ligă.
Foile din România publică con

vocarea unui congres estraordinar 
al Ligii pentru unitatea culturală a 
Românilor, cu scopul de a se alege 
un singur comitet central esecutor 
și astfel a se delătura regretabilele 
neînțelegeri de pănă acum. Convo
carea achsta este subscrisă, de de
legații ambelor comitete, d-nii Ionel 
Grădișteanu și St. Perietzeanu-Buzeu. 
Ea este adresată președinților deo
sebitelor secțiuni și se începe cu ur
mătbrele pasage:

Domnule Președinte! Diferendul ivit 
în ultimul congres al Ligei și desbinarea 
ce s’a produs între membri ei trebueau să 
înrîurâsoă în mod păgubitor asupra or- 
ganisațiunei și a soopurilor asociațiunei 
nostre.

Gravitatea împrejurărilor exoepționale, 
prin oare a trecut Liga și situția dificilă, 
în oare ea se găsesoe reolamă imperios și 
mai presus de tdte conoentrarea tuturor 
forțelor, unirea tuturor membrilor sub un 
singur drapel, într’un singur gând, într’o 
singură simțire, una și nedespărțită.

Pentru oa acâstă unire să fiă ou pu
tință și pentru-oa sbrîngerea rândurilor nds- 
tre să potă da tărie Ligii, ni să impune 
întrunirea secțiunilor în Congres extra
ordinar, pentru a alege un singur oomitet 
oentral eseoutiv conform înțelegerii inter
venite între ambele oomitete aotuale, oarl 
dela acea dată se vor considera oa disol- 
vate .

In vederea aoâsta avem ondre a oon- 
vooa Seoțiunile Ligii pentru unitatea cul
turală a tuturor Românilor la Congresul 
estraordinar oe urmeză a se întruni în cjiua 
de 12 Ianuarie 1897, stil vechia. în Buou- 
resol. — Spre acest sfîrșit vă rugăm, d-le 
Președinte, să luațl de urgență disposițiu- 
nile neoesare pentru alegerea delegaților 
de cătră Secțiuni.

După acesta se arată modalita
tea alegerei delegaților.

* **
Față cu situațiunea actuală a Ligei, 

foia „Liga Română“ face următdrele apre- 
țierl, pe oarl aflăm de bine a-le reproduce: 

„Cundsoem cu toții trecutul apropiat și 
vicisitudinile prin cari Liga a trecut. Toți 
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simțim durerea rănilor de care Liga suferă' 
și nu prin stabilire de răspunderi se pot 
vindeoa aceste răni.

„Ar fi să alimentăm un antagonism ne
firesc, oare numai spre binele Ligii nu 
pâte fi.

„Instituția nâstră a isvorît din adân
cimile sentimentelor nosțre celor mai bune. 
Toți eram un gând, toți eram un suflet, 
și o singură și nedespărțită simțire era 
forța de coesiune, ce ne unea și ne da pu
tința, de a sta ou toții într’o singură și 
impunătâre tabără: în oâmpul apărării na
ționale.

«Nici o sooietate n’a fost îmbrățișată 
cu dragostea și ou entusiasmul de care 
Liga fu împărtășită, dâr nici o altă sooie
tate n’a fost expusă unor dificultăți mai 
mari.

„N’avem deoât să ne gândim la situa- 
țiunea geografică, etnografică și politică a 
statului nostru, oa să înțelegem dificultă
țile, oe se iveso pentru omenii noștri de 
stat din alternativa de a respecta pe de-o- 
parte îndatoririle internaționale ale statului 
nostru, âr pe de altă parte a nu se pune 
în oonfiiot ou sentimentul nostru național.

„Credem a nu greși, dâcă vom $ice, 
că efectele acestui contrast se vor fi re
flectat mai mult seu mai puțin și asupra 
Ligii.

In mod direct sâu indireot? E in- T)
diferent.

„Vorba e numai, oa noi înșine să nu 
mărim aceste dificultăți, să nu divisăm țâra 
și partidele nâstre în tabere îndușmănite 
pănă și pe oestiunea națională.

„Să sperăm, că esperiențele pe cari 
am fost nevoițl să le faoem ne-au învățat, 
că nu e înțelept ca să transportăm animo- 
sitățile nâstre de partid și în sanotuarul 
causei Românilor asupriți.

„Să sperăm, că epoca vrajbei și a zi- 
zaniilor dintre noi pe tema cestiunii națio
nale e pe sfârșite, și că în sinoeritate, ou 
inima deschisă și strîns uniți ne vom sci 
inspira de aoi înainte și unii și alții nu
mai de oausa mare și comună nouă tu
turor.

„Dispară deol negura neîncrederii re- 
oiprooe, oe ne-a ținut pe loo, și la lumina 
patriotismului sinoer să unim forțele nâs- 
tre și în armoniă să lucrăm în viitor.

„O asooiațiă ca a nâstră nu pâte trăi, 
nu pâte prospera și astfel nu pote cores
punde așteptărilor generale, decât numai 
prin unirea și buna înțelegere a tuturor 
aoelora, oarl îi pârtă un patriotic interes.

„Destul este de sbuoiumată viâța nos- 
tră politioă, destul de trist e speotaoolul 
oe ni-1 înfățișâză erupțiunea pasiunilor nâs- 
tre pe tărîmul politioei militante, oa să în- 
țelem suprema necesitate de a considera 
Liga drept un teren neutru de activitate 
patriotioă pentru noi toți, fără niol o dis- 
tinețiune de partide.

„Epooa de iritațiă, de nervositate și 
de lupte violente în cestiunea națională și 
în Ligă s’a sfârșit. Sfârșită să rămână".

SOIRILE QILEI.
— 16 (28) Decemvre.

Românii Ia școla politechnică din 
Paris. Comitetul cărței oentenarului șoâlei 
politechnioe din Franoia, dorind ca să oon- 
saore un capitol personelor de naționalitate 
străină, cari au urmat cursurile acestei 
șoâle, d-1 oolonel Rochas, direotor, a tri
mes ministerului de esterne o listă de 83 
de elevi români, cari au frecuentat șcâla 
politechnioă din Paris dela 1833—1885, ou 
rugăoiunea de a ’i indica pe acei cari s’au 
distins printre oei 83, fie prin lucrări soiin- 
țifioe, fie prin servicii aduse patriei.

—o—
Inbileu preoțesc. In ‘21 Noemvre v. 

a. o. s’a serbat în Lipova, după oum ne 
spune „Biserioa și Scâla", iubileul de 50 
de ani de preoție al părintelui losif Suciu 
de aoolo. După săvârșirea s-tei liturgii iu- 
bilantul a rostic o frumâsă cuvântare, la 
oare s răspuns păr. protopop traotual Voiou 
Hamzea. lubilantul a fost felicitat din mai 
multe părți; între alte notabilități l’a feli
citat telegrafice și episcopul său, Ilust. Sa 

Părintele Ion Mețianu. — Dorim și noi 
iubilantului înoă mulțl ani de rodnică aoti- 
vitate.

—o—
Batjocurit de ai săi. Am oomunioat 

la timpul său,' că preotul „român" gr. or. 
Dumitru Pandovicl din Szentes, la porunoa 
fișpanului a fost luat și esooitat între ba
ionete la înohisore pe cuvânt, oă ar fi de- 
fraudat uisce bani de-ai șoâlei oomunale, f
al cărei oassier era el. „Kel. Ert." anunță 
aoum, că Pandovicl a fost ținut în înohi
sore preventivă timp de 10 4il0> âr îQ 22 
Decemvre tabla reg. l’a liberat. îndată 
după liberare, Pandoviol și-a pus în ordine 
socotelile, oe le-a purtat ca oassier, dove
dind, oă el nu numai n’a defraudat banii 
șoâlei dâr cu ooasiunea arestărei s’au con- 
fisoat chiar și din banii săi 243 fl. Aoâstă 
descoperire a înverșiunat și mai mult opo- 
siția în contra fișpanului, despre oare se 
(jioe, oă pe Pandoviol l’a batjoourit astfel 
numai din răsbunare, fiind-oă la alegeri el 
a luptat în tabera oposiției și nu a guver
namentalilor. Ajunge a se sci, oă preotul 
Pandoviol și-a luat răsplata ouvenită unui 
renegat. Românii îl desprețuesc oa pe un 
desertor nemernio, âr Ungurii își bat joc 
de el oa de-o unâltă ticălosă. Aoâsta este 
sârtea renegaților.

— o—
Modificarea legii minelor în Româ

nia. D-1 Ionel Brătianu, însărcinat cu mo
dificarea legei minelor, și-a presentat deja 
raportul. Pe lângă multe sohimbări în ce 
privesoe dreptul oe se aoordă străinilor de 
a cumpăra sub-solul, proiectul d-lui Bră
tianu mai prevede, că ooncesiunile de-a es- 
ploata minele descoperite pe domeniul sta
tului se vor aoorda descoperitorilor. Cât 
nrivesoe însă minele descoperite pe pro
prietățile particulare, proprietarii suprafeței 
fiind și proprietari ai subsolului, vor ră
mânea, conform cu prescripțiunile oodului 
oivil, stăpâni absoluțl ai minelor. Legea 
minelor din Anglia a servit deol, după oum 
se vede de model d-lui Brătianu.

—o—
Un scandal „patriotic^. Iri nâptea 

de Crăciunul ungureso, redactorul ungur 
Heltai Hugo și proprietarul Ersel Kal
man, ambii din Budapesta, și-au petrecut 
la „Cafenâua Metropol" de-acolo, având 
cu ei și o ohelneriță. In cursul petreoerei, 
bărbații se certară între sine și se înhățară 
la luptă, ataoându-se unii pe alții ou cuți
tele. Se luptară oa și nisoe fiară sălbatice, 
rănindu-se unii pe alții de morte. Un ohel- 
ner, care voi să-i despartă, fu și el greu 
rănit. In urmă poliția curma soandalul. — 
Așa soiu serba noptea de Crăciun „oivili- 
satorii Orientului".

—o —
Societatea „Progresul" din Făgăraș 

în ședința sa din 5 Deoemvre c. a deois, 
ca să arangeze în 7 Februarie 1897 o pro- 
ducțiune teatrală împreunată cu petreoere 
de joo. Piesele teatrale vor fi „Iorgu dela 
Sadagura" și „Leac pentru sâcre". — Des
pre prima serată arangiată în localul so- 
oietăței cu disertațiunl, musioă instrumen
tală și vooală în 17 Decemvre c., ni-se 
scrie, că a fost forte bine oercetată de 
membrii sooietății și a reușit pe deplin. In 
7 Ianuarie 1897 (a doua di de Crăciun) se 
va ținâ în looalul sooietății o a doua se
rată literară. Se speră, oă și aoâBta va fi 
bine oeroetată și va reuși bine.

—o—
Cadavrul Ini Pasteur. Se scie, oă ră

mășițele pământescl ale renumitului profe
sor Pasteur au fost așe4ate provisor în oa- 
tedrala Notre-Dame din Paris. Aoum, după 
oum se anunță, cadavrul lui Pasteur a fost 
dus din catedrală în institutul Pasteur. 
După binecuvântare, sicriul a fost însoțit 
de familia răposatului în institut, unde aș
teptau Meline ministru-președinte, Rămbaud 
ministrul instrucțiunii publice, Brisson pre- 
șed. oamerei deputaților șl alțl notabili și 
delegați englesl. Președintele Republicei 
Faure și Billot ministrul de răsboiu au 
fost representațl prin delegați. Cadavrul 
înainte de-a fi așezat spre odihna veolnioă 
în oriptă s’au ținut mai multe vorbiri.

—o—

Căsetoriă între frate si soră. O fâie 
din Seghedin publică următârea întâmplare 
sensațională. Un țăran bătrân avu doi co
pii frumușei. Unul era un oopil, cu numele 
Jânos, dela soția oea dintâiă, al doilea o 
copilă, Râzsika dela a doua soțiă. Copiii, 
crescând mari se îndrăgiră unul de altul 
foc și ei au spus tatălui lor, oă dâoă el 
nu-i lăsâ să se căsătorâscă, atunol ei mai 
bine se prăpădesc. Tatăl se înțelege nici 
n’a voit să scie, de aceea oe ei voesc și 
pe fată o trimise la o rudeniă. Fiiul său din 
oausa aoâsta de supărare s’a aruncat în 
Tisa, de-aoi însă a fost soăpat. Văcjâud 
Jânos, oă nu i-a succes să se sinucidă, a 
răpit pe soru-sa și ambii s’au refugiat în 
Timișâra. Acâsta s’a întâmplat acum 15 
ani, Rozsika era atunci de 19 ani. Familia 
lor nu i-au mai reounosout de membri ai 
ei, âr episoopul de Cianad i-a afurisit. Diu 
acâstă căsătoria ei avură trei copii, âr năcazul 
și grijile le-erau âspeți de tâte cjilel0- Dela 
un timp însă, femeia (sora mașteră) nu mai 
putu suferi modul dur de traotare a băr
batului (fratele sâu mașter) și împreună ou 
o fetiță de 13 ani se reîntorse la Seghedin, 
unde atâta se ruga de tatăl ei pănă oe 
acesta ârășl o primi în oasa sa. Aoi trăi 
bine un timp âre-oare, când odată veni 
Jânos și pretinse ca nevasta lui să se în- 
târoă aoasă la el. Femeia îi spuse, că ea 
de-aioi încolo nu voesoe să-i mai fiă soțiă, 
ci numai soră oredinoiâsă. Jânos însă se 
măniâ și cpse> oa va omorî întrâga fa
milia. După acâsta el se duse și sări a 
doua-âră în Tisa din looul, de unde a sărit 
aoum 15 ani. De astă-dată se și îneca.

Un accident pe linia ferată. Joi, tre
nul fulger venind din Ostanda spre Bucu- 
resol, pe când trecea prin gara Galanta ou 
cea mai mare viteză, s’a lovit de un tren 
de marfă, oare staționa în aoea gară și 
atât locomotiva, oât și vagonul restaurant 
și alte două vagâne de durmit s’au sfărî- 
mat. In tren nu erau decât patru călători 
pentru Pesta. Buoătarul restaurantului a 
fost grav oontusionat la cap. Din aoâstă 
eausă, trenul, care trebuia să sosâscă Joi 
în Bucuresol, a rămas pe loo. Văzând aoâstă 
întârziere, direcțiunea oăilor ferate româna, 
un tren expres a plecat din Gara de Nord 
pentru Constanța oa să faoă serviaiul poș
tei și călătorilor spre Constantinopol. Ace
lași tren se va întâroe mergând pănă la 
Pesta pentru a se pune în legătură cu tre
nul fulger.

— o—
Tâlhăria dela Potcova. Am anunțat 

(jilele treoute, oă o mare bandă de tâlhari 
din județul Argeș a căloat loouința preotu
lui din comuna Potoâva. Afară de banditul 
Radu Otobeiii, oare a fost prins în lupta 
oe a avut loo între tîlharl și săteni, cerce
tările făcute de administrație și gendarme
rie au dat de urmele altor tovarăși din 
bandă. Parte din revolverele, ciomege și 
topâre, pe oarl bandiții în graba lor de a 
fugi, le uitaseră în oasa preotului, au fost 
recunosoute de loouitorii din oomuna Măr
gea (Argeș), oa aparținând vestitului bandit 
Stanou Georgescu, (jis și S. G. Păun. Gen- 
darmeria urmăresce acum pe acest tâlhar, 
care de sigur, că trebue să fi fost condu
cătorul bandei, deârece se constată, oă el 
lipsesce de mai multe cjile de acasă.

— o—
Sinucis pentru o minciună. Se scrie 

din Oradea-mare, oă un ostaș dela regi
mentul de infanteria de-aoolo, cu numele 
Nagy Imre, s’a amoresat foo într’o ohel
neriță, ou oare s’a și logodit. Ospățul avea 
să urmeze îndată oe tînărul se va libera 
din milițiă. S’a întâmplat însă, oă opt prie
teni ai lui, vă4enda-l ou inelul pe deget, 
au început a se lăuda, oă pe mirâsa lui 
Nagy fiă-oare din ei au avut’o de drăguță. 
Aoâsta l’a amărît pe fericitul logodnic așa 
de mult, înoât în aceeași fii s’a împușoat. 
îndată după asta s’s adeverit, că toți cei 
opt feciori au mințit. Aoum toți opt sunt 
puși în înohisâre preventivă, unde își aș- 
tâptă osînda pentru nesocotită lor glumă.

Uei doi Sidoli. Vineri nâptea pe la 
orele 2, Circul Sidoli din BuourescI a fost 

teatrul unui speotaool, cum de obioeid nu 
se dă pe la oircurl. D-1 Cesar Sidoli, care 
e de mai mult timp în cârtă ou ceilalți 
moștenitori ai defunotului lor tată, a so
sit de ieri în Capitală și s’a dus în looalul 
circului însoțit de vr’o 30 de inși din per
sonalul său și s’au pus cu topârele de au 
strioat arena. Poliția fiind înounosoiințată 
a sosit pe la ârele 3 noptea și a arestat 
pe mai mulțl dintre aoeștl ciudațl gim
nastici.

— o—
0 buuă odaiă de închiriat, ou două 

ferestri spre stradă, luminâsă, ourată și să- 
nătosă, la posițiă liniștită, se recomandă 
doritorilor de a avâ un bun ouartir. Pen 
tru informațiunl a se adresa la adminis
trația fâiei nostre.

Sein mărunte din România. D-1 colo
nel ConstantinovicI, comandantul gardei 
regale din Serbia, va veni în Bucumad, 
aducând o sorisâre autografă a M. S. Re
gelui Alexandru al Serbiei cătră Regele 
Carol.

— D-1 G. Mârzesou, ministrul instruc
ției publice, are intenția de a depune pe 
biuroul parlamentului proiectul de lege asu
pra învățământului secundar și superior ela
borat de fost ministru P. Poni.

— Vineri s’au împărțit d-lor deputațî 
și senatori învitațiuuea pentru balul Ourței 
ce se dă la Palat la 1 Ianuarie.

— Societatea de sciințe fisice din oa- 
pitală sub președinția d-lui Saligny, direc
torul căilor ferate, și sooietatea de mate
matici sub președința d-lui Gogu, profesor 
universitar, se vor oontopi ambele într’o 
singură societate sub numirea de „Sooie
tatea soiințifică".

— In Buzău se luorâză ou mare ac
tivitate la terminarea halelor de carne și 
peeoe oe se oonstruesc în piață, .preoum și 
a două looale de școli primare.

— Locuitorul Niță Sulu din cătunul 
Cromgea, plasa Hârșova, jud. Constanța, 
voind să aprindă focul la o sobă cu gaz, 
a turnat gaz dintr’o tiniohea de vre-o 10 
litrurl. Gazul a luat foo și bordeiul a ars 
cu desăvârșire. Cumnata lui Niță Sulu și 
doi copii ai lui de 1 și 2 ani, au fost 
arși. Sulu și o altă femeiă, deși au putut 
eși afară, au murit ceva mai târziu din 
causa arsurilor oribile, âr femeia lui Sulu 
și loouitorul Ames Aii, care se afla în tre
cere aoolo, au arsuri grâsnice, oarl le pun 
viâța în pericol.

— Cu începerea dela 1 Ianuarie vii
tor revista „Convorbiri Literare" trece din 
nou în editura librăriei Sooec. In numărv’ 
din Ianuarie vor apare articole semnate de 
d-nii T. Maiorescu, Onciul, I. Bogdan, G. 
Coșbuo, Evolceanu, R. Motru ș. a.

— Ministerul de răsboid a numit o 
comisiune de oficerl superiori în scopul de 
a înființa pe platoul dela CotrooenI un po
ligon de tir, după modelul poligonului aus
triac dela Bruck. Aoâstă oomisiă va merge 
la Bruck oa să studieze poligonul model 
la fața looului.

— O societate olandeză a propus gu
vernului prin d-1 I. Staia din Ploeștl, de a 
lega orașul Ploeștl ou Vălenii-de-Munte 
prin o cale ferată. In aoest scop Societa
tea pune la disposiție un capital de 15 mi- 
liâne franci. Traseul aoestei linii va fi: 
Ploeștl - Bucov - SoăenI - Iazu-Morilor -Pod- 
goria-Vălenl-Măneștl.ȘLungimea aoestei linii 
va fi de 30 kilometri.

A treia conferență publică.
ErI ni-a vorbit d-na Maria Paiulescu. 

Ni-a vorbit despre „Femeia in societatea de 
astăzi11.

Era de-ajuns să se scie atât, pentru 
oa oonferența să fiă una din oele mai cer
cetate. Bărbații mânați de curiositate, da
mele de interes, oăcl se traota de ele și 
despre ele. Astfel marea sală a gimnastu
lui român era plină de asoultătorl și as- 
oultătâre.

A și fost conferența d-nei Baiulescu 
oât se pote de interesantă. Cu multă se- 
riositate a studiului, ou mult sentiment și 
olaritate de idei își desvoltâ d-sa pioanta 
temă, oe și-a ales.

Prelegerea și-o înoepu prin a arăta, 
oe este a se înțelege sub emanciparea fe
meilor, oăutând din oapullooului a trage o 
liniă de demarcațiune între tendințele de 
emanoipare a femeilor și între tendin
țele ou caracter socialist. Făou apoi o pri- 
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’ire generală asupra codioelor de legi ale 
liferitelor state oivilisate ale Europei pen- 
ru de-a arăta, oum este traotată femeia 
i de ce drepturi se buoură ea în singura- 
ioele state.

Conferențiara reveni apoi asupra mo
lului general de judecare al bărbaților 
ață de femei. De sine înțeles, conferen- 
iara luă partea femeilor. Pe bărbați îi gă- 
esoe nedrepți și egoiști, în unele oasurl chiar 
ndiferențl față de femei. Ce-i drept, aces- 
ea nu le spuse tocmai direct, dâr ne vorbi 
lespre premiile, ce capii de familiă trebue 
lă le dea în cj’lele de astăcji sub titlul de 
,cțestre* pentru a putâ îndupleca pe băr
bați ca să se înedre. Atâta era de ajuns 
centru ca cei ce au avut urechi de audit 
îă au4ă. Din șirul bărbaților s’a aucjit chiar 
in glas bătrânesc, protestând cu ouvintele: 
„N’o fi toomai așa!44 Apostrofarea aoâsta 
i căcjut bine bărbaților. •

Atâta indolență du merită femeile. 
Ele au dovedit, că sunt tot atât de ou 
spirit, tot atât de capabile și inteligente 
oa și bărbații. Aoi conferențiara oitâ mai 
multe somități femeesol de-ale diferitelor 
popore, arătând în special, că femeile ro
mâne încă s’au distins și se disting pe te
renul sciințelor și artelor. La Paris, Ro
mânele sunt printre oele dintâi, cari se 
disting între asoultătorele faoultății de me- 
dioină eto.

După tdte astea conferențiara ajunge 
la conclusiunea, că femeia merită să fiă 
altfel tractată și oonsiderată în viâța so
cială. In olassa poporului nostru agri
col, chiar și în a industriașilor și comer- 
oianților, femeia se bucură de drepturi 
aprâpe egale cu bărbatul, muncesce, ohiver- 
nisesce de-o potrivă, și, în cașuri eventuale, 
nu este împedecată de-a purta însa-șl econo
mia, de-a oonduoe oomeroiul ori industria. 
Pentru ce în olassa funcționarilor să fiă 
altfel? Pentru oe soția funcționarului, după 
mortea bărbatului său, să fiă nevoită a se 
mulțămi cu o .miserabilă pensiă, ce ’i-se 
dă oa de milă?44

Termină prin a consilia pe bărbați, 
să nu ia așa de ușor oestiunea emanoipării 
femeilor. Când ele vor fi emancipate, vor 
■fi spre ajutorul bărbaților, căol aceștia vor 
găsi în ele adevărațl soți de luptă, soți de 
munoă și sprijin.

D-na Baiulesou a predat tema dela 
' roeput pănă la sfârșit cu voce dară, în- 
tr’un mod forte viu și însuflețit.

Succesul conferenței a fost oât se pote 
de frumos. Conferențiara seceră vii și re-

Dîn camera română.
Ședința dela 11 Decernare v.

D-l N. Fleva r6gă biroul să-i pună 
’ia disposiție aotele privitore la aplanarea 
oonfllotului dintre România și Grecia.

Camera întră apoi în ordinea 
disouțiunea asupra proiectului de adresă la 
discursul Tronului.

Prințul Gr. M. Sturdza are cuvântul. 
D-sa resumă oele spuse erl și întră în con- 
siderațiunl asupra triplei alianțe și a alian- 
-ței Franoo-Ruse, susțiind, oă e o greșdă 
enormă din partea României de a se alipi 
de tripla alianță.

Vorbind de resbelul dela 77 — 78, 
Prințul Sturdza 4'oe: „deoă n’am fi avut 
la spatele ndstre armatele Rusiei, am fi fost 
învinși de Turci14.

Aoeste ouvinte ale oratorului ridică o 
furtună de protestări. Mai mulțl deputațl 
întrerup: (Protestăm 1 Ouragiul armatelor 
nostre ne-a dus la Plevna, âr nu armatele 
msesci!) Președintele intervine și liniștea 
se restabilesee.

Oratorul oontinuă a ataca tripla alianță 
și a sprijini o apropiere oătră Rusia. T6te 
■resultatele qele mari, 41O0î 00 am fi fost în 
drept să așteptăm dela străluoita ndstră 
situațiune în Europa, le-am pierdut din 
oausa imprudenței nâstre și a politicei tri
plei alianțe. Prințul Sturdza orede, oă ță
ranul român, poporul, are dragoste pentru 
Rusia.

D-l Dinoă Schileru: D-ta nurepresințl 
.pe țăranul român și nu poți vorbi în nu- 
anele lui.

Prințul Sturdza-. D ta nu represințl îd 
ochii mei niol pe țăran niol pe orășean. 
Te rog nu mă întrerupe.

D-l Dinoă Schileru: Nu vorbiți în nu
mele țăranului.

Prințul Sturdza : <Apostrofând) Ai se 
taol aoolo, d-ta! (Ilaritate).

Oratorul continuă apoi a se ocupa de 
Rusia și a se deolara în oontra politicei 
triplei alianțe.

Un alt incident:
Prințul Sturdza atrage atențiunea 

câtor-va deputațl din jurul tribunei să-l 
asculte ; printre aceștia se află și d-l Cos- 
tinesou.

D-l Costinescu : Nu vă supărațl, dâcă 
nu ascultăm. In parlamentul nostru nu se 
rosteso asemenea discursuri; ele sunt bune 
într’un parlament rusesc. Am tolerat, pănă 
acum, der nu mai putem asculta mai de
parte. (Aplause).

Prințul Sturdza: Eu îmi fao datoria și 
vorbesc în sensul vederilor mele. Te pof
tesc să nu mă mai întrerupl.

D-l C. Nacu : Ai să rămâi cu bănoile 
g(51e.

Voci: Suntem luminați.
Prințul Gr. Sturdza nu ține soootâlă 

de întreruperi și oontinuă mai departe dis
cursul său. (Camera începe de-odată să se 
desoomplecteze, unul oâte unul deputății pă
răsesc incinta).

Oratorul spune, că interesul politie și 
militar al României e să se alieze cu Ru
sia, er nu cu puterile centrale. Constată 
apoi, că o înrîurire străină apasă asupra 
omenilor politiei români și să silesoe a urma 
o politică contrară intereselor țării. Singura 
politioă înțeleptă este o alianță sinceră cu 
Rusia, fiă în timp de pace, fiă în timp de 
răsboiQ, 4'ce prințul Sturdza terminând.

Ședința sa suspendă pentru câte-va 
minute.

La redeschidere se acordă ouventul :
D-lui M. Moisescu, care deolară, că 

vorbesce în numele țăranului român și că 
e dator să răspundă alegatiunei prințului 
Sturdza după care țăranul ar avă prefe
rințe pentru RusiB. Țăranul român n’are 
niol o preferință, 4'ce d-l Moisescu.

Declară apoi, că nu este în potriva 
proieotului de adresă; țăranul român tre
bue să fiă mulțumit de casa rurală și lăr
girea inamovibilității, anunțe prin Mesagiul 
regal. Oratorul îșl faoe reservele sale însă 
asupra orgaDisării oasei rurale.

Ooupâudu-se apoi de învățători, d-l 
Moisescu cere guvernului un proiect de 
lege pentru regularea sârtei și salariilor în
vățătorilor sătesol; cere scoli de agricul
tură și meserie regională; modificarea legii 
Sinodale în sensul de-a permite preoților 
de mir și laioilor intrarea în aoâstă adu
nare biserioăscă.

D-l Moisescu încheiă spunând, că sin
gurul remediu la tdte relele espuse de 
d-sa, e sufragiul universal.

Ședința se ridică.

Onorată Redacțiune!
Vă rugăm cu insistență pentru grab

nica publicare a următorului nostru :

Respuns la materialul instructiv al 
„ Tribunei.“

35 de ani ne despart de înființarea 
sooietății ndstre „Petru Maior, de momen
tul solemn, când tinerimea universitară ro
mână din Budapesta, consciă de chemarea 
sa, se grupeză sub stindardul societății pe 
a cărui flamură însorie cu litere de aur: 
„desvoltare în cultură, în limba română și 
lățirea spiritului de colegialitate14.

Dela înființarea ei și pănă astă4l cu 
o nespusă buouriă constatăm, oă’n butul 
pedecilor ce i-s’au pus în desvoltarea ei, 
în măsura micilor mijlooe de oarl dispune, 
a progresat și progresâză în mod satisfă
cător.

Marea speranță pentru viitor ne cresce 
si înourajâză cu atât mai mult ou cât ve
dem încrederea, stima și iubirea ce sooie- 
tatea nostră a dobândit prin purtarea sa 
de pănă aoum înaintea publiaului nostru, 
oare ținând cont de soopul măreț oe-1 ur- 
măresoe societatea n’a întâr4iat de a-i în
tinde sprijinul său moral și material, de 
oâte-orl interesele ei l’au reclamat.

Tinerimea română universitară a răs

puns acestei încrederi prin îndeplinirea da- 
torinței oe i-se impune față de acest te- 
saur scump al ei.

Intru oât vr’un act 6re-oare ar arunca 
umbră asupra societății ou tendința de a-o 
disoredita, întru oât s’ar olătina stima și 
înorederea publioului față de aoâsta, ne ți
nem de datorință a ne ridioa cuvântul ș 
a veghia ca reputațiunea ei să stea tot- 
dâuna la nivoul oe i-se ouvine.

Consoii de aoâstă datorință și totodată 
drept incontestabil al nostru aprope toți 
membrii sooietății „P. M.“, cari nu pleca
seră încă acasă pe feriile Crăciunului, am 
publicat o declarațiune drept rectificare la 
o corespondență apărută în Nrul 257 al 
„Tribunei44, în care se cuprind ofense la 
adresa societății și a membrilor ei.

Nici nu ni-a trecut prin minte, oă 
espresiunl oa: „fatală desbinare44, spirit de 
partid44, „ohestie de oonfesionalitate44, „vătă
mări adânci44, „scene urîte44, „intrigi44 etc., 
să nu justifiee și motiveze pe deplin pă
șirea nâstră în forma în care am făcut’o.

Despre corectitatea punctului de ve
dere al „Trib44 oă: mai ușor era o reoti- 
ficare obieotivă din partea unui său doi 
membri și luarul era gata, — cu durere 
trebue să mărturisim oă nu ne-am putut 
convinge. Cu atât mai tare am ținut de 
necesar a o faoe în forma amintită, cu cât 
on. Red. a „Trib.44 — respective d-l „di
rector44 al ei Dr. Elie Dăian, — a fost ru
gat de presidentul actual al sooietății, ca 
având în vedere posiția grea a sooietății 
mai ou sâmă dela suspinderea ei încoce, 
să binevoâscă a nu da loc în 4iaru^ „Trib44, 
deoât acelor soiri referitore la societate, oarl 
sunt oonfirmate de presidentul ei.

Abstrăgend dela acâstă împrejurare, 
dâoă luăm în oonsidarare, că actualul pre
sident al societății a rugat speoial pe d-l 
Dr. Elie Dăian, să desmintă soirea falsă și 
tendențidsă din corespondența din oestiune, 
și totuși nu a făcut-o, — lăsăm la judecata 
publicului nepreocupat dâoă a fost justa 
și motivată pășirea ndstră alor 25, ori nu.

Astfel stând lucrul, după-oe numai 
consoiențiositate și bunăvoință nu am putut 
observa dela redac. aotuală a „Trib14., am 
fost necesitați a-ne esprima regretele nos
tre față de ea, oare uitându-șl datorința de 
a oontrola adeveritatea oeior oe i-se trimit 
spre publicare, a desconsiderat și repețitele 
rugărl, ca cel puțin la insistința celor oom- 
petențl să rectifice.

Acum la obiect.
Articolul întitulat „Material instructiv44 

din Nr. 270. ex 96. ouprinde ofense di
recte la adresa nostră, a oeior subscrișl în 
deolarațiunea amintită.

Ne place a crede, că Red. „Trib44 nu 
se indentifioă ou artioolul „Material instruc
tiv14, oi dor un membru al ei se face pro- 
oatorul corespondentului ei din tufă.

(Je se 4i0e în aoest artiool ?
1. Se contestă celor 25 membri inde- 

pendința în esprimarea convingerilor proprii 
prin afirmațiunile: că „s’au găsit omeni, 
oarl au subscris o deolarațiune făoută de nu 
soiu cine44.

2. Că numai presentând o stare falsă a 
faptelor ni-a succes a abusa de bunăvoința
urnalelor „Gaz. Trans.44 și „Dreptatea44, 

oarl au binevoit a publica în ooldnele lor 
deolarația nostră.

Respingem aceste bănuell josnice și 
demne de autorul pretinsului „Material in
struct ivu, ca incompatibile cu demnitatea nds- 
tră de civl universitari, cari totdeuna ținem 
se ne manifestăm convingerile ndstre proprii 
și independente, arătând că nu stăm în ser
viciul nimărui.

Jurnalelor „Gazeta Trans.44 și „Drep
tatea44, cari le asigurăm de stima și recu- 
noscința nostră, le suntem mulțămitorl, 
căol ne-am convins, oă nu au tras la îndo
ială adeveritatea oeior scrise de 25 tineri 
universitari, — de dragul corespondenței 
apărute în „Trib.14

Cu atât mai bătătdre la ochi e atitu
dinea „Trib." oare contestă starea faptică 
a lucrurilor, presentată de noi, față de 
aserțiunile false ale corespondentului ei.

Mai reese din „Materialul instruotiv14 
al „Trib44, că autorul aceluia punând totă 
afaoerea pe teren personal, oonsideră ohes- 
tiile D-sale personale, ce le are cu un 
membru subscris în deolarațiune, drept 
motor la pășirea nostră față de redaoț. 
„Trib.44 Trebue să reprobăm o aBtfel de 
procedură unde lipsesce obiectivitatea re- 
oerută și preponderâză considerațiunile par- 
tioulare.

Nu avem lipsă de regretele autorului 
„Materialului instructiv44, le respingem dimpre
ună ou oonstatarea, demnă de autorul ace
luia, oă între noi a intrat „spiritul de 
olică44.

întrucât s’ar putâ constata pretinsa 
„îmormentare morală44 a d-lui R. Cupariu, 

descoperită de „Trib.44 din deolarațiunea 
nâstră, observăm, oă nu noi, oi „Trib.44 a 
dat ansă la ea.

In fine ținem de necesar a declara din 
parte-ne de încheiată orl-ce polemie în cestia 
acesta pănă când atât autorul corespondenței 
false și tendențidse, cât și autorul „Materia- 
ului instructiv*, nu vor eși pe față și nu vor 

retrage cu propria iscălitură ofensele josnice, 
cedă ce pretindem în interesul adevărului și 
al păcii între frați — ddcă țin la cinstea lor.

B.-pesta în 24 Deoemvre 1896.
In numele celor 25:

Tit Mălaid, rigor. în drept. Axente Ban- 
oiu. Octavian Vasu, st. în drept. Ilarie 
Chendi, stud. în filosofie. August Straitiariu, 
stud. jur. N. Sulică Stătioicu, stud. în fi
losofie. Aureliu Cioban, st. în drept. Aurel 
Popesou, stud. în drept. Stan Vidrighin, 
stud, teohnio. Marcu Jantea, stud. fii. Au
rel Florea, stud. în drept. Dumitru Lupan, 
stud. fii. Nioolae Stanoiu, stud, technio. 
Triboniu Almășesou, stud, teohnie. Victor 
Mandeal stud, teohnio. Ilie Ganea, stud, 

med. Aurel Moaca, stud. jur.
Intre cei subsorișl sunt oâțl-va, cari 

neavâud ooasiune să subscrie deolarațiunea 
precedentă, aderâză prin subscrierea pre
zentă.

DIVERSE.
Din viâța dramaturgului frances Sar- 

dou. Dramaturgul frances trăesoe după o 
metodă fdrte strictă. Se sodlă dimineța la 
6 ore și scrie pănă la ame4l. îndată ce 
intră în odaia ea de lucru, o încuiă și nu 
lasă pe nimenea să-l oonturbe, afară de 
bărbierul, care-1 servesoe 4ilnio. La 12 ore 
dejunâză împreună cu soția și copilul său. 
După dejun face o plimbare scurtă, fumeză 
o țigară și cetesce jurnale. La 3 ore d. a. 
primesoe în audiență pe aotorl, actrițe, in- 
tendanți și pe directorii de teatre, unul 
după altul. Aoeștia vin la el din tâte păr
țile și mai ales din New-York și Londra. 
La 6 și ’/2 ore săra prân4esce, mai fumâză o 
țigară și la 10 dre se culcă. Sardou în ți
nutul aoela este ca un mic rege. El după 
ce scrie o piesă teatrală nu mai sohimbă 
nimic. Odată la cererea unuia ca să schimbe 
ceva îu drama „Thermidor44, Sardou răs
punse: „Nici un rând — nici o vorbă — 
nici o silabă!14 El (Sardou) prescrie și cos
tumul pentru actrițe. „Dâcă acâsta n’așl 
face-o14, 4’se el, „ele tdte ar purta oos- 
tume roșii, pentru-ca să atragă atențiunea 
privitorilor, și aoâsta într’adevăr odată se 
și întâmpla în Odeon41.

0 asemenare. Când Napoleon III 
după lupta dela Solferino oălări ou suita 
sa peste câmpul de bătălia, la vă4ul atâ
tor morțl și răniți, cari aoopereau oâmpul 
de răsboiu cu fața tristă 4ise oătră ofioerul 
seu de ordonanță Murat, nepotul renumi
tului Murat-pașa: „Da, d-le Murat nici o 
bucătărâsă nu pdte pregăti o pancovă, fără 
oa să nu strice ouăle44.

Un Japonez despre Europeni. Un 
Japonez, oălătorind odată p'riu Europa, 
dise după reîntoroere oătră compatrioții săi 
despre Europeni următorele ; „Totuși dmenii 
din Europa sunt cei mai mari nebuni. 
Aoolo pdrtă pălării, cari costă aprope 3 
mărol (1 m.=60 or.) și apoi ploiere (um
brele) cari ârășl oostă 15 mărol, ea să nu-șl 
ude pălăriile!“

D6r Presentnl 1 Instructorul (oătră 
elev): „învață, învață și înoă-odată învață!... 
De oâte-orl să-ți mai spun : Cugetă-te la 
viitor! ?“

-EtevMZ(piâng0Qd): „Da, da, tot numai 
la viitor, der la present să nu mă gândesc 
niol-odată ?“

Filosoflă practică. „Eu nu pricep niol- 
decum pentru-oe trebue omul să se însdre, 
oând el pote mânoa și singur două porții!“

Bună logică. Unchiul: „... De vei 
face esamenul, îți voia plăti tdte datoriile !“

— Nepotul: „Va se 4ioă casă studiez 
numai pentru oreditorii mei?14

Sentență. Cei mai mari moralisci suut 
aoeia, cari seu n’au gustat înoă viața, său 
au gustat’o prea mult.

Proprietar: Aurel 0ffluB»e^iairau.

Redactor responsabil: SregoHu BHaî © s%



GAZETA TRANSILVANIEI Nr. 277—1896Pagina 4.

Cmrsui Sa bursa din ¥iena.
Din 27 Decemvre 1896 

Beata ung. de aur 4% • • -
Banta de cordne ung. 4% • • 
Impr. căii. fer. ung. în aur 47,% 
Impr. oăil. fer. ung. în argint 4y2% 
Oblig, căii. fer. ung. de ost. I. emis 
Bonuri rurale ungare 4% . .
Bonuri rurale oroate-slavone. . 
hnprum. ung. ou premii . . .
Losuri pentru reg. Tisei și Segedin 
Renta de hârtie austr. . . . 
Renta de argint austr. . . . 
Renta de aur austr....................
Losuri din 1860 ....................
Acții de ale Băncei austro-ungară 
Acții de-ale Băncei ung. de credit 
Acții de-ale Băncei austr. de credit 
N&poleondorI........................
Mărci imperiale germane . .
London vista........................
Paris vista........................ .
Rente de corone austr. 4%. .
Note italiene.........................

Cursul pieței Brașov
Din 25 Decemvre 1896.

■

122.35
99.05

122.90
101.10 
120.-
97.40
97.40

150.50
137.— 
101 35 
101.45
120.90 
143.— 
934.— 
412.— 
374.— 
9.53%

58 90
120.-
47.55

100.80
45.35

Bancnote rom. Comp. 9.46 Vând. 9.49
Argint român. Cump. 9.43 Vând. 9.43
Napoleon-d’ori Oump. 9.50 Vând. 9.53
Ualbenl Cump. 5.65 Vând, 5.70
Ruble rusescl Cump. 126.- Vând.
Mărci germane Oump. —.— Vând.
Lire turcesoi Cump. Vând. —.—
Scris, fono. Albina 5% 100.75 Vând. 101.75

Aiirniciun
(inserfhini și reclame)

Suntu a se adresa subscrise

administratiun!. In cașul pu

blicării unui arauncâu raai misii

de odată se face scădement, 

ca?e cresce cu cât pisfelâcares 

se face mai de mssHe-OFÎ.

Administr. „Gazeta Trans-“
iii

p

hi 
g 
te 

ii

A*

ori

0 casă rentabilă
Brașov, strada Furcâie Nr». 61
De present localul judecătoriilor civile, fața sdrelui, în 

stare bună, C0I -Aa' ®dâi și dependințele necesare, curte 
mare, grădină, și cu o chiria anuală de 370® fi. 

se vinde din mână liberă și sub con- 
ditiuni favorabile.

Informațiuni mai detailate se dau din bunăvoință de:

Jordan I. Munteanu,
assessor la scaunul orf. corn.1149,2-3

13 

s

V î s!
Prenumerațiunile la Gazeta Transilvaniei se potti face și reîno 

și când dela 1-ma și 15 a fiă-cărei luni.
Domnii abonați se binevoiască a arăta în deosebi, când voiesc

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Admimstraț. „Gaz. TrMS.“

ilxxlele pexitru. CToxs/tixesu î
mai nainte numit „PILULELE UNIVERSALE" ale lui

T
m9iită cu tot dreptul numirea din urmă, deore-ce în faptă sunt fbrte multe bole, la cari aceste pilule au probat efectul lor escelent.
De mai multe deoenii sunt aceste pilule lățite și puține familii se vor afla Ja 

cari ar lipsi o mică provisiune din acest medicament de casă escelent.
S’au recomandat și se recomand de cătră mulți medici aceste pilule ca medi

cament de casă, cu deosebire în contra tuturor suferințelor, ce provin în urma re
lei mistuiri și constipații, preoum: perturbarea în circulațiunea feriei, suferința de 
ficat, slăbirea mațelor, colica cu venturî, congestiunea la creeri hămorhoide (vîna de 
aur) și o. 1.

Prin proprietatea lor purifioătdre de sânge au cu deosebire bun efect asupra 
anemiei și asupra bdlelor ce isvorăso din aoesta, precum: gălbinare, dureri 4e cap 
nervose ș. a. m. Aceste pilule purificatore de sânge lucreză așa de ușor, încât nu 
pricinuise nici cele mai mici dureri si pentru aoeea la pdte folosi ?i cele mai slă
bite persone, chiar și copii fără nici o temere.

Aceste pilule purificatore de sânge se prepară veritabile singur numai în far
macia ,, ® u sbi o I d. Re ic Ii s aj» fe B44 a lui I. Fserhofer 
S i n g e r st r a s s e Nr. 15 la Viena și oostă o cutiă ou 15 pilule 21 cr. v. a. 
Un sui cu 6 cutii oostă 1 fl. 5 cr. triuiițendu-se franoat ou rambursă 1 fl. 10 cr. 
Decă se trimite suma banilor înainte, oostă un sul cu pilule 1 fl. 25 cr. inolusive 
francare, 2 suluri 2 fl. 30 cr., 3 suluri 3 fl. 35 cr., 4 suluri 4 fl. 40 cr., 5 suluri 
5 fl. 20 cr., 10 suluri 9 fl. 20 cr. Mai puțin de un sul nu se pote espeda.

N. B. In urma lățirei lor celei mari, se imiteză aceste pilule sub diferite 
forme și numiri, de aceea se faoe rugarea a cere anume jpurifică"
toi-e de sâuge ale lui S. IPsea'liefer și numai acelea sunt veritabile, a 
căror instrucțiune pentru folosire este provăZută ou iscălitura I. Pserliofer, și cari 
portă pe capacul cutiei tot aceeași iscălitură în oolore roșiă.

Dintre nenumăratele sorisorl, prin cari consumenții aoestor piiule muiță- 
meso pentru redobândirea sănătății după cele mai varii și grele bole, lăsăm să 
urmeze aci puține numai, cu observarea, 
pilule, le recomandă mai departe.

Kdl», 30 Aprilie 1893.
Știm. D-le Pserhofer ! Binevoesee de 

a mi trimite erăși 15 suluri din escelen- 
tele D Tale piltrrl pentru curățirea sân
gelui cu rambursă poștală. Du aoestă 
oeasie Vă aduc mulțămirile mele pentru 
efeotulti de minune alb piluriioră D-tale.

Gudistinsă stimă,
Franz Pavlistik, Kolu, Lindenthal.

Liiw Bentofer ti plite, de AM M
O sticlă 2 fl. 60 cr., o jumătate stiolă 1 fl. 40 cr., 1/i de sticlă 70 cr. 

AlîflQ QlllDT'iPQTlQ cel ma’ bun mijloc în oontra tuturor suferințelor rheumatice: 
111111(1 (llllulllldlldj durerilor la șira spinării, junghiuri, ischias, 

nervose de dinii, dureri de oap, junghiuri la urechi

o stiolă 50 cr.
Fiakerpulver în contra catarului, 
outiă 35 cr. ou trimiterea francată

migrenă, 
etc. 1 fi.

dureri
20 cr.

că orl-cine a întrebuințat odată aoests

cutiă cu esoelentele Dv. Pilule purifier- 
tore de sânge, și după o întrebuințare 
mai îndelungată s’a vindecat.

Cu distinsă stimă, losefa Weinzettel.

răgușelei
60 or.

eto. 1

cu său fără sare o sticlă 70 cr.

rlPrrPTQtll’PPÎ de Psei’(10^eri da mulțl ani recunoscută liO^Ul dIUI UI mai sigură remediu contra suferințelor!!
gerătură de to'ti felulQ, precum și spre viudeoarea 

drte învechite, 1 borcan 40 cr., ou trimiterea f'ranoată 65 
esce^nt mijloc, pentru întărirea nervilor, la dureri 
stomac și la bdle de nervi.

un litru 3 fi. Un jumătate litru 1 fi. 60 or. Un pătrar 
litru 85

oa cel 
de de-

cr. 
de

)
de

cr.
mijloc probat în contra umflăturei la gât. Un 
flacon 40 cr cu trimiterea francată 65 cr.
din Praga) în oontra stouoaouloi stricat, mistuirei 
iți de tot felul, un medicament de casă escelent,

I

Hrasche lângă Flodnio 12 Sept. 1887.
Știm. D-le! A fost voința lui D-^eu 

că pilulile D v. au ajuns în manile mele, 
și resultatul dela acestea îl atribui Dv. 
Mă reoisem în patul de leusiă ast-fel 
încât nu mai puteam lucra și ași fi si
gur deja rnortă, decă nu m’ar fi scă
pat minunatele Dv. pilule. D cjeii să vă 
binecuvintese de mii de ori. Am con- 
fiența, că pilulele Dv. mă vor face de 
tot sănătdsă, așa preoum a folosit și 
altora. Theresia Knific.

W i e n e r-N e u e t a d t. 9 Dec. 1887.
Știm. D-le! In numele mătușei mele 

de 60 ani îți esprim cea mai căldurosă 
mulțămire. Densa a suferit 5 ani de ca
tar la stomao cronic și de apă. Vieța 
i era un chin și să credea deja de 
perdută. Prin întâmplare a căpătat o
«r, T-l " - *

Eichengraberamt bei Grfohl,
27 Martie 1889.

Știm. D-le! Subsemnatul se r6gă 
mai trimite 4 suluri cu pilulele D-v. 

adevăr folositore și escelente. Nu
a 
în 
pot întrelăsa. fără ca să Vă esprim re- 
cunosoința mea în privința valorei aces
tora pilule, și le voi reoomanda unde 
numai se va pute tuturor suferinzilor. 
Vă autorisez, ca acești a mea mulță- 
mită să o folosiți după plac și pe-cale 
publică. Cu distinsă stimă Ignaz Hahn.

Grotschdorf be’ Kohlbach, Oestr. 
Suhlesien, 8 Oct. 1888.

Știm. D le! Ve rog a mi trimite un 
sul ou 6 cutii din pilu'ele Dv. univer
sale purifioătore de sânge. Numai minu
natelor D-v. pilule am să mulțămesc, 
oă am soăpat de o suferință de sto
mach, care m’a chinuit 5 ani. Aceste 
pilule n’are să-mi lipseseâ nici-odată și 
esprim prin acesta mulțămirea mea cea 
mai căldurosă.

Cu cea mai mare stimă, Ana Zwickl.

1 flacon 22 cr. 12 flaoone 2 fl.
QlldOPPi TlipinPfllnil Acest praf delătură asudatul picio- ulllldlul plblUlulUli relor și mirosul neplăcut, conser- 

veză încălțămintea și este probat ca nestricăcios. 
Prețul unei cutii 50 cr., cu trimitere francată 75 cr. 

un medicament de casă forte cunoscut și escelent în 
contra catarului, răgușelei, tusei spagmodice etc. 1 sticlă 
50 cr. 2 sticluțe dimpreună cu trimiterea franco 1 fl. 50 cr. 

nflPIlllllll Psei’hofer, de un lung șiră de ani recunoscută de
Uullllllll medici oa cel mai bun mijloo pentru crescerea perului. 

Un borcan elegant adiustat 2 fl. 
de prof. Steudel, la rane din lovitură și impuns, la tot felul 

- lllliirPTQQl d0 bube rele și la unflături învechite, ce se sparg periodic 
ildullîl Uliii Dludl, la picidre la deget, la rănile și aprinderile de țițe și la multe 

alte suferințe de acest soiu s’a probat de multe ori. Un bor
can 50 cr., cu trimiterea francată 75 or. 

QnțlQ A- W. Bullrich. Un medicament de oasă esoelent
Ddlu Uliii UI udld pUl^dllldj contra tuturor urmărilor digestiunei strioate, pre

cum : durere de cap, amețelă, oârcei la stomach, aorelă în 
gât, suferințe htemoridale, constipațiune eto. Un pachet 1 fl. 

Brinnn medicament exce'eut contra durerei de cap , de măsele , reuma- 
"rUbUj tism etc. 1 fl.

Afară de preparatele aci amintite se mai află to te specialitățile far- 
anunțate prin tdte cj-iarele austro-ungare și la cas, 
nu s’ar afla în deposit se vor procura la cerere

maceutice indigene și streine, 
când unele din aceste specii 
prompt și ieftin

Trimiterile
comande mai mari

fai'iBiaeia ,,ztaas»

se efectuăză iute, deoă se trimite prețul înainte,prin poștă
și cu rambursă a prețului.

I. PSEKMOFER,
șoldenen Keielisapi’eV* WIEIST, I., Simgerstrasse Wr. 15.

Franco se efectuâză acele comande numai decă se trimite mai nainte și resp. porto poștal, în cașul acesta spesele sunt cu mult mai eftine, decât la trimiteri cu rambursă.
__ ____©a veritabile sunt a se privi numai acele piiu|e a căror instrucțiune este provătțută cu iscălitura I. PSEISHOFEK, și cari portă pe ca
pacul ffîă-cărei cutii tot aceeași iscălitură în colore roșia.
'-■'A' !S Sus amintitele specialități se află și în Budapesta Sa farmacistul I. von Tbrok, KSnâgsgasse 2. 1126,1-6

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.
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