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Păcatele contra precepteîorcreștine.
Dintre contemplările, ce le fac 

de sărbătorile Crăciunului foile un
guresc!, se remarcă de astă-dată ar- 
ticulul fâiei evreo-nemțesci a guver
nului, care variază în mod neobicî- 
nuit tema învățăturilor „întemeiă- 
torului religiunei creștine", care a 
lăsat ca sfântă datoriă omenim ei 
„cultivarea dreptului și esercitarea 
iubirei, ce planâză peste tâte",

Pe tema acăsta amintitul organ, 
care în timp de trei-cjeci de ani sub 
tâte guvernele n’a săvârșit decât 
cele mai grele păcate în contra pre
ceptelor creștinesc!, ce le desfășură 
acuma militând necontenit în favâ- 
rea șovinismului maghiar intolerant 
și violent, ajunge la următorea con
duși une :

„In organisația de stat civilisată, 
în ordinea socială și în legile ei, 
cari îi normeză datoriile și dreptu
rile, vedem în ultima analisă numai 
consecența poruncilor marelui înte- 
meiător al credinței. Statul consti
tuțional este espresiunea împărți- 
rei drepte a puterei între domnitor 
și popore. împăratului i-se dă ce 
este a împăratului; de altă parte 
însă poporele primesc un teren larg 
de desvoltare conform dreptului lor 
de a-și conduce ele înseși destinele 
spre validitarea demnității de om. 
Pe fundamentul ridicat de Mântui
torul lucrâză spiritul liberat din câ
tuși încă și astăzi la clădirea ome- 
nimei civilisate. Der ar fi îngâmfare, 
stupiditate și păcat de a afirma, că 
acâstă clădire e terminată său și nu
mai aprdpe de terminarea ei“.

Cuvinte frumbse ocasionale. Dâr 
cât de departe este realitatea de 
ele. A vorbi despre dreptate și iu
bire le este ușor acelora, cari sciu 
să mănueze până, bucurându-se de-o 
inteligență mai superiâră. Insă ceea- 
ce nu iese din inimă, din cea mai 
adâncă convingere, este numai gla
sul fariseului, care desfășură multă 
iscusință, fără a avă un pic de sin
ceritate și de bunăvoință.

„In patria nâstră — cjice mai 
departe foia despre care vorbim — 
ies la lumină numai sporadic apari- 
țiuni, cari ar pute să deștepte în- 
doeli neliniștitore asupra stabilității 
celor ce s’au creat pănă acum. Der 
cine ar putâ să nege, că și la noi 
situațiunea este posomorită, că aici 
a fost de-ajuns un scurt period de 
lipsuri și nevoi materiale spre a în
trista adenc spiritele și spre a face 
să iese în mod neașteptat la ivâlă 
contrastele dintre diferitele clase?"

Nu vede așa-dâr fâia guvernu
lui decât numai aparițiuni „spora
dice" de natură a deștepta îngriji
rile celor dela putere și nu vede în
tre milionele de nemulțumiți din 
acest stat, decât numai nisce înce
puturi de lupte între clasele sociale

Să fia âre în tâte celelalte pri
vințe respectate în acest stat precep
tele creștinesc!? Se fiă de ajuns âre 
pentru alinarea „adeucei amărăciuni" 
ce a cuprins spiritele, că se iau 
unele măsuri pentru muncitorii, cari 
nu capătă de lucru și stau să mâră 

de fome cu familiile lor, și ici colo 
pentru cei bântuiți de miseriă din 
țâră ?

Acesta este milă, sunt câte-va 
sfărmitur!, ce se aruncă de afli pe 
mâne celor lipsiți de hrană. Dâr unde 
rămâne respectarea și cultivarea drep
tului, unde iubirea creștinâscă, care 
trebue să creeze terenul, ca popâ- 
rele să se pâtă desvolta liber în 
acest stat, spre mărirea demnității 
omenesc!?

Sunt mult încărcați de păcate 
cei-ce abusâză de marile precepte 
creștinesc!, folosindu-se de ele nu
mai, ca să apară că sunt drepți și 
că au în vedere binele popârelor, 
pe când ei nu se gândesc și n’au 
simț decât pentru interesele lor e- 
goiste, cari îșl află satisfacerea nu
mai lovind în dreptul popârelor con- 
locuitâre și luând în deșert îndato
ririle, ce le au față cu ele.

Grevele lucrătorilor flămâneji, ce 
isbucnesc din când în când în capi
tală și ’n orașele mai principale și 
miseria poporațiunei din anumite ți
nuturi, care dă nascere emigrărilor 
în massă, este numai o părticică a 
relelor, de care sufere organismul 
statului ungar. Calamitatea cea mare, 
rana permanentă, de care sufere 
acest organism, nedreptățirea și ne- 
creștinâscă tratare a milionelor po
pârelor de altă limbă, sunt refăcute, 
căci altfel cum s’ar putâ vorbi nu
mai de aparițiuni sporadice, ce nasc 
îngrijiri și indoeli în stabilitatea lu
crurilor ?

Insă adevărul nu se va putâ 
țină mult timp sub obroc, și chiar 
preceptele creștine ne spun, că în 
cele din urmă adevărul și dreptatea 
va triumfa și trebue să triumfeze.

Situația în Macedonia.
Numărul din urmă al „Peninsulei 

Balcanice11, aduce amănunte intere
sante asupra situațiunei în Macedo
nia. Din cele ce se spun în numita 
foie apare, că comitetul macedo-an- 
drianopolitan și-a strămutat sediul 
chiar în Macedonia, cu tote măsu
rile luate de autoritățile otomane în 
contra agitatorilor bulgari. Etă ce 
scrie „Peninsula Balcanică":

Ramificațiunile Comitetului din Sofia, 
osre se găsesc prin diferite orașe din Ma
cedonia, au început de o vreme încâce, ca 
să se agite și să comploteze la viața mai 
multor notabili Români de acolo, țlilnic 
oad victime în manile agenților Comitetu
lui bulgar.

Căușele, cari au contribuit ca agita
țiunile Comitetului să ia ața de mari pro
porții, sunt urm&târele:

1. Agenții Comitetului macedonean de 
cât-va timp sunt încuragiați de înșiși a- 
gentii comerciali ai Bulgariei, aflători prin 
diferite orașe, și prin urmare încurajați și 
de guvernul bulgar.

2. Mulțl omeni fără de căp&tâiîf dân- 
du-se drept agențl ai Comitetului, au reu
șit, ca prin jafuri și omoruri să-și faoă averi 
colosale, și pot trăi ani fără nici o grijă 
materială.

3. Causa principală însă, care contri- 
bue la aceste agitațiuni este, că de cât-va 

timp Comitetul a luat puterea și dreptul a 
numi și permuta pe profesori, preoți și pe 
învățători.

Așa fiind, aprdpe toți profesorii bul
gari din Macedonia sunt membrii ai Co
mitetului din Sofia și șefi ai sub-comite- 
telor din orașul, unde este numit și unde 
servesce ca un agent seoret al Comitetului. 
Pănă și clerul înalt bulgar sprijinesce ac
țiunea Comitetului.

Acestă stare de lucruri, care se agra- 
vdză din ce în ce, îngrijesce mai ales pe 
profesorii și institutorii scdlelor ndstre, 
nefiind siguri, ce sdrte nenorocită îi aș- 
tdptă.

Deși faptele Comitetului sunt cjilnic 
înfierate și desaprobate de lumea oivilisată, 
el în loc să se lase, născocesce altele și 
mai barbare, pentru-ca să pdtă sterpi ou 
mai mare ușurință pe toți aceia, cari nu 
vor sprijini noțiunea sa.

*
Corespondentul numitei foi trimite ur- 

mătdrele amănunte asupra orimei oomise 
de o câtă de bandiți bulgari asupra Armâ
nului Christu Carabulea din satul Câmpo- 
rov (oazaua Castoria). Etă cum s’au petre
cut lucrurile :

In sdra cjilei de 13 Noemvrie, o cdtă 
de 7 bandiți bulgari s’au furișat în casa 
sus (jiului Armân și intrând nesupărațl de 
nimeni în camera în oare dormea Christu 
și cu 2 copii ai săi: doi din ei se repeziră 
asupra bătrânului, pe oare l’au înjunghiat, 
alțl doi s’au repeejit asupra micilor copii 
și apucându-i de gât, i-au sugrumat, er res 
tul outreierau casa pentru a răpi tot ce 
era mai prețios.

Bandiții nu se muițumiră numai cu 
aoăstă dramă sângerosă, ci s’au dus și la 
casa Armânului Ghiță Caranica, cu scop, 
ca să-l omore. Aicea însă trăba nu le merse 
bine, căci pe când se căsneau să spargă 
ușile, fiul lui Caranica s’a deșteptat și au- 
dend sgomot afară, a deșteptat imediat pe 
tatăl său, care fără a perde niol un moment 
s’au înarmat și s’au îndreptat spre ferestra 
curții, de unde trăgând oâte două focuri, 
au omorît pe 3 bandiți; unul a fost grav 
rănit, er ceilalți 3 luâudu-o la fugă au pu
tut scăpa cu viață.

După cercetările poliției, s’a constatat, 
oă bandiții erau în legătură eu Bulgarii 
din sat. De aceea o mare parte din ei au 
fost arestați și trimeșl la Castoria, unde au 
fost puși la răcdre, pentru a se odihni.

Contemplări de Crăciun.
Spicuind prin articulii de Crăoiun ai 

foilor ungurescl fără deosebire de partid, 
găsim în ei oonstatându-se lucruri și ade
văruri amare.

„Alkotmany" 4>ce între altele: „De 
ce vă temeți? Cine vă pâte infesta? Ne 
temem, fiind-că nu avem pace și liniște. 
Ceea-oe agonisim în sudorea feții ndstre, 
nu este al nostru, și ceea oe produoe pă
mântul nostru, ni-se ia cu puterea." Pătrund 
în casele ndstre și prăddză'oeea-ce am câș
tigat. Ddcă ne plângem, suntem pedepsiți. 
Fiii noștri suut duși la dste, ca să uoidă 
pe cei ce nu-i cunosc, pe ce-i cari nu ne-au 
supărat... Viața nâstră e numai o grijă și 
o miseriă, și bătrânețele ndstre n’au nici o 
mângăere, ddcă nu putem munci. Suntem 
liberi și lotuși sclavi; am crescut și totuși 
suntem orfani. Nu putem să ne ajutăm.... 
Ne oinstim părinții, mamele; ne iubim 
frații și copiii; neam căutat iubirea famili

ară. Au pătruns însă și aici și au sguduit 
paoea căminului nostru prin aoeea, că acjl 
nici familia nu mai este a nâstră, ci a sta
tului. Ne-am refugiat în biserici, ddr și la 
altarele nostre ne-au urmărit cei fără Dum
nezeu, strigând, că numai statul este atot- 
puternio.... Omul este domn pe pământ și 
peste natură și el nu trebue să atârne dala 
alt om, decât dela oel mai tare. Alianța oe- 
lor mai puternici dmenl însă, este guver
nul"...

„Egyetertes" scrie: „Presantul nu 
este în stare a-ne nutri consoiența de sine, 
nu-i oapabil a da veseliă speranțelor ndstre. 
Națiunea e bolnavă, sufere de bdle dure- 
rdse.........Agrioultorul se luptă ou mii de
năcazuri. Datoriile i-se sporeso, produotul 
însă nu. Ceea-ce produoe n’are niol un preț, 
dr saroinele, ce-1 apasă, nu scad. Mult pre
tinde statul, mai mult creditorii străini și 
mai mult însă obiceiurile bune și rele ale 
societății ndstre. Pe mare și în colonii 
niol un isvor pentru bunăstarea nâstră. 
Statele vecine puternice îșl înohid granițele 
pentru produsul nostru și cu suflet depri
mat privim în nesigur, oând vedem fli de 
Zi soătjend oapitalul național... Ne-am rân
duit stat după modelul statelor mari. Fa
cem lux de stat mare, pretindem tot felul 
de străluciri, purtăm tâte sarcinile, fără de 
a avâ mărimea și independența pentru 
aodsta... Călătorim, facem băi, ne îmbră
căm facem ourse, jucăm cărți, juoăm la 
bursă, pretindem literatură și artă, ne îm
buibăm în distracțiile cele mai aristooratioe, 
înființăm oraș mare și jertfim pentru mă
rimi străine. Cum n’am slei ddr încetul ou 
înoetul?"...

In felul acesta scriu și alte foi și rare 
sunt acelea, oarl să vadă luorurile în co
lori mai trandafirii.

Emigrările.
Am amintit erl, că aprâpe nu este 

comună locuită de Ruteni, din oare 10—50 
familii să nu emigreze la Brasilia;; și că după 
înseși spusele unei foi guvernamentale, ne- 
norooiții emigranțl Zic, că mai bine să li-se 
taie oapetele, deoât să mai rămână aici.

Aceeași foia („Bud. Hirlap") sorie în 
numărul ei de Crăoiun, că la guvern so
sesc 4iln>c rapdrte de tot întristătore des
pre proporțiile, ce le iau emigrările din 
Ungaria.

Pe când în Budapeșta erau bani și 
munoă, Z'ce numita fdie, veniau aioi cu 
grămada din popor. Acum însă privirea lor. 
se îndrdptă numai spre America. Nici sol- 
găbirăul, nici vice-șpanul, nici preotul nu 
pâte să-i mai rețină, duc cu ei-femeia și 
copii și nu lasă aici nimic, ce i-aț Pai _ , 
decât pâte un mormânt. Mai îngrijit!6r$n 
aceste emigrări este, că emigranții îșl djio 
acum și copiii. Se rup astfel tâte firele, 
oe-i lega de pământul strămoșesc. Niol sta- 

! tul, nici societatea nu merge pe urmele lor 
în Brasilia său airea pe pământul lui Ves- 
puccio Amerigo. Sprijinul și puterea mo- 
narchiei nu apare alături de ei și de grija 
consulilor pot să se prăpăddsoă ou miile.

Fâia din cestiune Zice mai departe, 
oă emigrarea e promovată de împrejurarea, 
că agenții pentru emigrare procură bilete 
pentru jertfele lor numai în Austria, unde 
poliția maghiară nu-i mai pâte reține, âr 
autoritățile austriaca ajută simplu, ca emi
granții din Ungaria să-și pdtă face drumul 
spre America,
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OrI-oe s’ar 4ice însă din partea foilor 
unguresol și ori câte învinuiri s’ar ridica 
în potriva organelor din străinătate, ele nu 
valorâză nimic și oad de sine în fața cru
dei realități, că oei-ce emigrâză n’o fac 
acâsta de bună voie, ci siliți de miseriă și 
lipsă. Dâoă n’ar fi așa, ce ar pută să-i în
demne ași părăsi oasa și vatra strămoșâscă 
și a lua lumea în cap acum în drioul iernii. Dâr 
las’ oă pe urma acestor nenorooițl vin alții 
de peste hotară, vin roiurl-roiurl perciu
nații de prin Galiția și din alte țări străine, 
oăol aid află dâr’ ocrotire și un loo ou sâre 
și lumină, și unde în sourt timp ajunglsă fiă 
ei stăpâni, âr locuitorii băștinași ai țării 
stăpâniți ajung să fiă de ei, — grațiă aten- 
țiunei, ce li-se dă aoestor venetiol evrei din 
partea cercurilor guvernamentale.;

Desbaterea Adresei în Senatul 
român.

In ședința dela 4 Deoemvrie st. v. 
Senatul român a întrat în discuția generală 
asupra proiectului de răspuns la Mesagiu.

Cel dintâiîi a luat cuvântul șeful par
tidului liberal, căruia i-a răspuns ministru- 
președinte și ministru de finanoe P. P. Carp. 
In aceste două discursuri remarcabile, pe 
oarl le vom reproduce în estras, a oulmi- 
nat desbaterea Adresei în Senat.

După oe raportorul Gr. Tooilesou a 
dat cetire cunosoutului proiect de Adresă, 
a luat ouvântul

D-l Dini. A. Sturdza: Era de spe
rat, dioe d-ea, că după proolamarea inde
pendenței și după înființarea regatului, lap
tele nostre politice atât de violente, se vor 
alina. Acesta speranță legitimă însă, din 
nenorocire, nu s’a raalisat și astăzi parti
dele stau tot înaintea unor lupte aprinse 
și crâncene oa și în treout. Regretă aoâsta ; 
constată numai, oă partidul liberal n’a cău
tat sprijin în stradă și nu prin stradă tinde 
a ajunge la putere.

S’a vorbit de luarea puterei și de po- 
Jitioa autoritară. Aceste formule sunt înve
chite. Partidul liberal a venit și va veni 
la guvern numai atunci, oând va fi chemat 
de organele legiuite, cari sunt Regele și 
Parlamentul.

In situațiunea actuală, avem de sem
nalat un fapt, oă guvernul, oposițiunea, 
țâra întrâgă, este adânc îngrijată de grava 
orisă, în oare ne aflăm. Toți avem con- 
soiință de aoâstă crisă gravă, și cu toții aș
teptăm îndreptarea aoestsi situațiunl.

In împrejurările de afli, partidul libe
ral nu are alt rol, deoât a-șl spune cuvân
tul în liniște, dâr fără șovăiri.

Crisa se arată mai ales în situațiunea 
finanțelor și a creditului țărei. Aoeste două 
puncte sunt, oarl astăfll ne îngrijeso pe 
toți și mai tare.

Dâoă cercetăm finanțele nâstre dela 
1862 încâoe, de când avem budgete regu
late, vedem, că la 1862 veniturile statului 
erau de 35*/2 miliâne, la 1898—1899 ele 
s’au ridicat la 236 l/2 miliâne. In 38 de 
ani s’au înșeptit veniturile statului.

Acâsta arată fără de îndoială, o pu
tere vitală eoonomioă, tot atât de reală, 
oa și puterea vitală politioă, care a dat 
nasoere Regatului.

Și oine îșl aduoe aminte de timpurile 
dela 1862, va mai oonstata, oă aoele 35 de 
miliâne se înoassau ou mult mai greu, de
cât se înoassâză aatăfll o sumă de șâpte 
ori mai mare.

In acești trei-flecl și opt de anlne-am 
pus pe o munoă spornică, oare a dat re- 
sultate însemnate, în privința politică, ca 
și în privința eoonomioă. Cu toții consta
tăm, oă astăfll țâra e ou mult mai bogată, 
decât era în 1862. VoiO aminti numai, oă 
în anul 1862 ar fi fost imposibil a olădi 
căsuța oea mai modestă la Sinaia ; astăfll 
stau ridicate nu numai palatul regesc, dâr 
și o mulțime de alte olădirl frumâse.

De-odată însă lucrurile s’au schimbat și 
o stare, pe oare cu toții o considerăm ca în- 
floritâre, s’a prefăout într’o suferință ge
nerală, care a atins tâte clasele societății.

Nu numai guvernul, nu numai tesau- 
rul public și creditul statului, dâr dela ță
ran și pănă la proprietarul cel mai bogat, 
dela negustorul oel mai mic pănă la cel 
mai mare industriaș, toți sunt atinși de 
aoâstă situațiune,

Aoâsta îngrijesoe țâra întrâgă, și la acâsta 
calamitate s’a mai adaus și neîncrederea 
străinătății în privința nâstră. Astfel s’a 
produs o soădere a oreditului, atât de so
lid stabilt, și acâsta, fără îndoială, în de
trimentul nostru al tuturor.

Datoria publioă a statului român era, 
la 1 Aprilie 1900, de 1.217.822 100 lei. 

Din aoâstă sumă efeote 5% sunt de 
466.982.500 lei și efeote 4% sunt de 
753.839.600 lei. înainte de un an și jumă
tate cursul efeotelor 5% era de 104 la 
sută și astăzi e de 88,40; âr cursul oelor 
4% era 94 și afli de 73,90.

Pierderea, oe au suferit detentorii efeo
telor române, este dâr de 223,768.029, sâu 
de 18,30%, aprâpe a oincea parte a capi
talului împrumutat.

Cea mai mare parte a acestui capital 
este în străinătate, și astfel ușor se esplioă 
îngrijirea detentorilor străini, cari au su
ferit o pierdere atât de însemnată în ave
rea lor.

Ei se întrâbă, cum stau astăfll, cum 
vor sta mâne; și aceeași întrebare o pune 
și țâra în aoest mod — oum vom recăpăta 
aoum și în viitor încrederea străinătății, oare 
se află astăfll adâno sdrunoinată ?

Espune apoi în trăsături generale 
cum țâra a ajuns la aoâstă stare de luorurl.

Cum vom caracterisa aoâstă situațiune 
altfel, decât oă am cheltuit mai mult, deoât 
aveam, mai mult decât puteam. OrI-oe s’ar 
flice și ori cât ne-am întâroe, este evident, 
luând cursul celor trei-fleol și opt de ani, 
în oare tâte partidele s’au strecurat ia pu
tere, este evident, oă ou toții am mers pe 
calea unor oheltuell prea esagerate, tot gân
dind, că nu va veni un an atât de rău oa 
anul 1899—1900 și că nu pot să se mai 
ivâsoă și alte împrejurări, car! să îngreu
neze situațiunea creditului lumei întregi.

Etă cum a venit răul și unde stă 
răul.

De o parte avem pierderi mari ale 
efeotelor statului — aprâpe o cincime a 
capitalului, oe represintă; de altă parte, 30 
miliâne defioit, oalculat numai pe diferența 
sporiului de oheltuell peste sporul venitu
rilor în timp de patru-spre-fleoe ani.

Ce ne dictâză în împrejurările actuale 
mintea cea simplă, mintea sănătâsă ? Când 
ai oheltuit prea mult și acâsta te-a adus 
în dificultăți de traiii, ce trebue să faci? 
Evident: să oheltuesol mai puțin. Etă tâtă 
fîlosofia aoestei oestiunl. In ce se traduce 
cerința acâsta de economii pentru stat? In 
restrîngerea budgetului, în a lua fârfecile 
oele mari și în a tăia cheltuelile esagerate 
făcute pănă aoum. Alt leao nu este, și cine 
vrâ să găsâsoă alt leac aiurea, va înfunda 
tot mai mult tesaurul public în difioultățl.

Pic acesta cu certitudine, nu numai 
pentru-că așa ne diotâză bunul simț, dâr o 
flic pentru-că budgetele ast-fel oum sunt 
alcătuite, nu sunt resultatul unei sporiri or- 
ganioe a trebuințelor statului, oi resultatul 
sporirei desordonate.

Seim ou toții, și cei oarl sunt și cei 
cărl au fost la guvern, și foștii și actualii 
deputațl și senatori, că sporirile oele mai 
multe, fie de lefuri, fie de material, forte 
adese-orl au fost produse de apucături per
sonale ori locale ale unora sâu altora; nu 
au fost sporiri necesare, oi sporiri nejusti
ficate, neoumpănite (Aplause).

îmi veți da voie să dau un esemplu 
'fârte luoitor despre disordinea organismu
lui nostru budgetar, care va dovedi tot
odată, oă trebue pus în ordine.

Avem un institut meteorologio, care 
e condus cât se pote de bine, un institut, 
care face onore țărei.

Se cheltuesoe pentru acest institut o 
sumă âre-care; dâr nu avem nici rudimen
tele măoar ale unui serviciu statistic al sta
tului, fără de oare o administrația regulată 
a statului e imposibilă.

E așa de jos aoest serviciu, încât niol 
măcar întinderea esactă a județelor și nu
mărul esaot al populațiunei țărei nu le 
soim, și ne aflăm în situațiunea ridiculă, 
după tot felul de combinațiunl pe căi in
directe, ne diferențiăm în evaluările nâs- 
tre între 5*/2 miliâne, 6 miliâne și 672 mi
liâne.

Nu se pâte pretinde, oă în asemenea 
împrejurări, atingendu-ne de budgete, am 
strica rostul statului. ț)io dâr din capul lo
cului, că se pot faoe economii și economii 
însemnate în budget, și mai flio înoă ceva. 
Aceste economii, oa să le faci, trebue să 
ai curagid și bărbăția.

Liberali și conservatori, toți avem 
aceeași și singura datoriă, de a lua ou băr
băția forfecele cele mari, de a tăia cu den
sele în cheltuelile esagerate ale budgetu
lui statului și de a organisa țâra — nu pe 
bogățiă, oi pe sărăciă.

Acâsta este o datoriă, cu atât mai 
mare, eu cât cu toții am contribuit la esa- 
gerarea cheJtuelilor, și prin urmare cu toții, 
conservatori și liberali, noi aceștia, cari ne 
numim conduoătorl ai țării și ai poporului, 
noi, nu posteritatea — suntem datori să 
revenim asupra greșelilor, pe oarl cu toții 
le-am făcut. Atunol oând vom fi revenit 
asupra lor, atunci acâstâ revenire ne va fi 
nouă și posterității de povață, de a ne feri 
de a mai face asemenea greșeli.

(Va urma

Curier parisian.
ii.

Din tâte câte încap într’un curier: Omeni tăiațl 
în bucăți; mici anunțuri; caritate și metrese.

Sâra stăteam cu un Nâmț într’o oafe- 
nea și sorbiam liniștiți din „book“-ul de 
bere. In fața nâstră erau doi Franțuzi. 
Când flio doi și adaug, că eram în cartierul 
latin, trebue să înțelegeți îndată, că e vorba 
de un Franțuz și o Franțușoă.

„Bine frate“, îmi flioe Nâmțul, „câte 
păreohi de „prietini" am vă4ut pănă aoum 
în cartier, nu mi-s’a întâmplat nici odată 
să nu le găseso oertându-se. Eu au4i-’i și 
pe ăștia!".

Nâmțul să înșelase ÎDsă, căci deja în 
olipa următore cei doi din fața nostră rî- 
deau ou hohot. Nu se cârtă, oi așa-I fi
rea lor să vorbâsoă tot-deauna cu patimă !

Curios nâm de âmenl Parisienil ăștia !
Se aprind și se însuflețeso pentru tot 

nimicul și apoi........ se linișteso de-odată.
E interesant să oitescl un jurnal parisian 
4i de fli. In fie-oare 4i găsescl alt luoru, 
care pasionâză Parisul întreg, înoepând dela 
aristrooații din avenue Wagram, pănă la 
neoăpătuiții dela fortificații. E indiferent, 
dâoă căușele acestei pasionărl sunt deopo
trivă de importante. Ela pasionâză deopo
trivă... pentru moment. Peste câte-va flile 
le-au uitat ou toții, și lucrurile - importante 
și oele neînsemnate.

Bună-oră afera Dreyfus. Ce uragan 
producea pe vremea sa orl-oe nimio rela
tiv la ea. Er aoum? Brisson se urcă pe 
tribuna camerei deputaților, vorbesoe des- 
prej nisoe sorisorl din dosarul „aferei" fă
cute mușama, Mâline vorbesoe, Breton vor
besoe și... Parisienii oftâză plictisiți: „Uf, 
âr afera 1“ Sâu răsboiul din Transvaal. 
Burii oâștigă în două săptămâni două în
vingeri strașnice. Dâr oine vorbesoe despre 
ele, aoum oând însuflețirea s’a răoit? Dâr 
Edmond Rostand mai scrie o odă olasioă 
în „Le Figaro" despre „Dewett fantoma".

Dâr să luăm altă pildă. înainte cu 
două săptămâni s’a întâmplat o crimă în- 
grozitâre la Paris. S’au aflat aprâpe la 
aceeași oră, în două cartiere deosebite, 
două pachete. Unul conținea două mâni și 
două pioiâre de om, altul trunohiul și oa- 
pul absolut mutilat al aoeluiașl om. O săp
tămână n’a fost vorba în pressă șipestrade, 
deoât de aoest om tăiat în bucăți. Indig
narea contra asasinului era enormă. Omenii 
steteau ou câsurile înaintea morgei, oa să 
le vie rândul să-l vadă pe omul tăiat în 
bucăți. Poliția a primit peste trei sute de 
mii de scrisori, căci fie-oare voia să-și 
spună părerea în aoâstă afacere misteriâBă. 
Aoum suntem deja în săptămâna a treia, 
asasinul nu s’a găsit, der lumea s’a plicti
sit de a-se preooupa de el. In loc deamai 
fi cuprins de groză, a4l fie-oare Parisian surîde 
oând vorbesoe de omul tăiat în bucăți. aDe 
ce? S’au făout deja fleol de „spirite" despre 
aoest nenorocit și oând începi odată să 
rîfll, te-ai înseninat. Despre Coohefort, șeful 
oonduoător al aoestei afaceri, a spus oine- 
va în glumă, oă ar fi esclamat: „Dâr e ab
surd să căutăm pe asasin, e evident, că 
avem de a face ou un suioid!“ Ajunge 
atâta, oa de câte ori se scrie prin jurnale, 
oă d-l Coohefort a dat de o urmă nouă, 
fie oine să pufnâscă în rîs. S’a și nimerit, 
oa să se păoălâsoă strașnic odată șeful po
liției. CâțI-va martori au declarat, că au 
vă4ut în noptea crimei pe stradă, unde 
s’a aflat unul dintre cele două paohete, o 
câtă de tineri, dintre cari unul ducea un 
paohet. Poliția posedâud descrierea iui, a 
pus mâna pe el. Aoesta a reouuoscut, că 
într’adevăr a avut paohetul, dâr, oă el l’a 
furat de după o portă, unde-1 aflase, și oă 
numai după-oe a vă4nt oe-i înăuntru, a 
oercat să se debaraseze de el oât mai în 
grabă. Spusele lui s’au adeverit și totă afa- 
oerea a luat o fașă nouă.

Dâr dâoă asasinul nu s’a găsit încă, 
sărmanul om tăiat în bucăți, tot a adus 
un bine, fără să vrâ. Vorba ceea: „mintea 
Românului tot a de pe urmă“ se pote ap
lica fârte bine și fraților noștri Franțuzi.

*♦ *

E îngrozitor, ce ușuratici sunt âmenil 
ăștia. La esposițiă s’a rupt o pasarelă omo- 
rînd atâția inși... din negligență, într’o săp
tămână s’au întâmplat patru deraieri de 
trenuri îngrozitâre... din negligență. Co
media franoesă a ars tot din negligență. 
Și lumea indignată momentan, rîde apoi. 
Astfel oând a ars „opera comică" mai acum 
vre-o fleoe ani, ministrul cultelor a fost in
terpelat în oameră pentru negligență ser- 
vioiului de pompieri. „Domnilor", a răs
puns aoesta, „arătați-ml un singur teatru 
în lume, oare să nu fi ars. Mai ourând sâu 
mai târ4iu trebue să ardă fiă care. Acum 
i-a venit rândul operei oomice și... voită /“ 
Nenorocirile întâmplate la acest incendiu 
îngrozitor s’au uitat pănă adl, dâr vorba 
ministrului a rămas oelebră.

In fiă-oare fli 30 întâmplă catastrofe 
de tramvaiurl, și nu va fi o minune, dâcă 
într’o bună fli 80 va întâmpla cea mai mare 
nenorooire: să se surpe Parisul întreg, căci 
după un calonl făout de ingineri, subsolul 
orașului întrerr e săpat, așa oă dâoă a-i pune 
looșor lângă locșor din cât mai e nesăpat 
sub PariB, de-abia ai oăpăta un loc cât 
curtea Luvrului. Apă, gaz, scurgeri, sîrme 
de telegraf și telefon, tot e dus pe sub pă
mânt și aoum s’a mai făcut și trenul sub
teran metropolitan. Urmarea: In săptămâ
nile treoute, oând voiau să transpârte un 
vagon din trenul transsiberian al esposiției 
rusesol, oare trăgea 30,000 de chilograme, 
s’au cufundat stră4ile sub el și a trebuit 
să se oalculeze o cale cu ocoluri nenumă
rate, pe străfll mai puțin săpate pe dede
subt, pentru-ca să pâtă fi transportat.

Dâr voiam să spun de binele pe oare 
l’a făout săracul om bucăți. Etă-1. Faptul 
acesta ne mai pomenit, oa un om să fiă 
astfel mutilat în oentrul Parisului, a fost 
prea de tot neobiolnuit și lumea a înoe- 
put să strige, oă poliția nu-i destul de vi
gilentă. Și într’adevăr D-l Lâpine a dat o 
oiroulară, prin care poliția intețindu șl for
țele, a făcut pănă acum doui mii de ares
tări, numai adl nâpte șJse sute, între oarl 
s’a arestat și o bandă întrâgă de periculoșii 
„apaohes", cari au o mulțime de omoruri 
pe consciință.

La teatrul „Gymnase" se jâcă în fiă- 
oare sâră o piesă fârte nostimă : „La bourse 
on la vie", de A. Oapus. O părechiă de 
Parisienl tineri trăeso 4'1® albe și-și chel- 
tueso tâtă averea iubindu-se și împliuin- 
du-șl tâte poftele inimei. După-ce au sără- 
oit n’au puterea să părăsâscă Parisul lor 
drag și să trăâscă cinstit la moșia, ce le-a mai 
rămas. „Cela finiră mal“, flice bărbatul de- 
câte-orl faoe vre-un împrumut nou, „<?a fi
niră mal", oând întră în legătură ou un fi
nanciar necinstit... dâr n’are puterea să nu 
faoă pașii aceștia, despre oare e convins, 
că sunt greșiți. Și într’adevăr dă de belele... 
de oarl numai sfîrșitul necesar unei „co
medii" îl scapă.

Der așa-i Parisianul, ușuratio.

Principele Nicliita cătră, monarchal 
nostru. Din incidentul aniversării de 40 
ani ai domnirei sale, principele Niohita al 
Muntenegrului a primit felicitări dela aprâpe 
tote ourțile europene. El fu salutat și de 
Majestatea Sa monarchul nostru. Principele 
a respuns prin următârea telegramă: „Prea 
grațiosele urări de ferioire ale Majestății 
Vâstre din incidentul iubileului domnirei 
mele, sunt o nouă dovadă de îualtele și 
prețiosele porniri, oe le aveți față de mine. 
Inima mea este străbătută de oea mai adâncă 
gratitudine față cu Majestatea Vâstră, In 
decursul domnirei mele lungi și grele, tot- 
dâuna m’am buourat de veoinătatea unui 
imperiu, a cărui cultură înaltă și al oărui 
progres a esercitat influiuța cea mai D£>ro- 
câsă și mai binefăcătâre asupra deevoltă- 
rei morale a țării mele. Influența acâeta și 
bunătatea nobilă a acelui eavalereso și sti
mat domnitor, pe oare l’am admirat atât 
de adeseori și ale oărui binefaoerl le-am sim
țit, m’au îmbărbătat tot-deuna estra-ordinar 
în împlinirea ohemării mele. Țâra mea, fa
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milia mea și eu vom fi pururea mulțumi
tori față, de Majestatea Vostră — Nicola*.

Mare serbare de Crăciun. La Tea
trul Național în Bucuresel au început să 
se facă mari pregătiri pentru o splendidă 
serbare oe se va da în ajunul Crăciunului. 
Acostă grandiosă serbare, se va da de So
cietatea dramatică împreună ou „Soc. Lea
gănul Sf. Eoaterina". In fruntea acestei 
serbări s’a instituit un comitet pe patronaj 
compus din ddmne din înalta sooietate. In
tre altele se va aranja un bogat și frumos 
pom de Crăciun împodobit în mod artistic 
cu juoării pentru copii ; oăișorl etc. etc. 
Vor fi reoitărl preoum și mici scene ale
gorice.

Nou advocat român. D-l Dr. Ștefan 
Rozvan a depus dilele treoute censura de 
advooat cu strălucit suoces în Budapeșta. 
— Noul advocat, preoum suntem informați, 
îșl va desohide oaucelariă advocațială în 
Arad.

Nenorocire la o venătore. Din Șard 
(lângă Alba-Iulia) ni-se comunioă următdrea 
întâmplare tragioă : „Joi în 20 Deoemvrie n. 
s’a întâmplat în pădurile episcopiei rom. 
cat. dela Varniță, în partea așa numită 
„Măgura", o mare nenorocire. D-l Iosif Cio- 
bota din Șard, pădurar al episcopiei, aran
jase în numita cji o venătore de capre sel- 
batioe, luând parte mai multi gorniol de 
pădure. Venătdrea era în toiul ei pe la 11 
ore din De-odata însă d-l Ciobota se 
trezesoe isbit de un foc de pușcă, oe l’a ni
merit în piept din sus de inimă și oăcju 
jos într’un torent de sânge, care-i țîșni din 
piept. Omenii înspăimântați fugiră care 
înoătrău, rămânând lângă victimă numai 
vre-o doi inși. S’a telegrafat îndată după 
medio, oare și sosi Joi sâra la 7 ore, însă 
prin întuneoimea și oalea grea n'a putut 
străbate sus în pădure la locul sinistrului, 
într’un târcjiu a sosit la Varniță un om și 
a spus, că Ciobota ar fi mort. A doua cji 
diminâța însă medicul c’un prim-pădurar 
au plecat totuși și au sosit abia la 1 6ră 
d. a. la locul unde zăcea victima, pe care 
o aflară în viață. D-l Ciobota a fost ridi
cat și dus la Varniță, unde după ce i-s’au 
dat primele îngrijiri medicale, șl-a revenit 
la cosoiință, der nu putea vorbi, decât că 
amintea într’una numele unui gornio bătrân 
din TăuțI. In 22 Dec. diminâța fu dus apoi 
în spitalul oălugărițelor din Alba-Iulia, unde 
fiind luat sub îngrijire medicală, se speră 
totuși, oă va soăpa ou viață. După-oum aud, 
amintitul gorniode pădure ou numele Helga 
a fost numai decât arestat. El pretinde, că 
văcjend mișoându-se o tufă, în care presu
punea oă ar fi un poro selbatio, a desoăr- 
oat arma. In aoea tufă însă se afla Ciobota. 
Pănă aoum nu-i definitiv constatat, dăoă e 
vorba aici de o orimă, ori de o nenorooire 
provenită în urma unei neatențiunl. D 1 
Iosif Ciobota se bucură de simpatii gene
rale în jurul acesta, fiind om uman și aju
tând poporului lipsit prin ooupația, ce-i da 
la lucrările de pădure. Mântuirea lui o 
dorim toți oâțl îl cunoscem -— X."

Un episcop pentru pressa catolică. 
Episcopul romano-catolic Mailath din Alba- 
Iulia, a dat o pastorală oătră oierul dieoe- 
■sei sale, în care îi recomandă să-și dea si
lința a oouvinge pe credincioși, oă este ne- 
oesar a sprijini și abona numai astfel de 
foi și reviste, cari sunt redactate în spirit 
catolic.

Români arestați în Atena. Poliția 
din Atena a telegrafat poliției române, oă 
acolo au fost arestați tinerii Nicolae Na- 
oian, Vasile Lazariu, Dimitrie Zanulescu și 
Constantin Zota, Români, cari implorau 
acolo ajutdre bănescl spre a pută merge în 
Transvaal. Făcendu-se ceroetarl de poliția 
grecesoă, tinerii au mărturisit, oă ei au eva
dat din penitenciarul din Buouresol, unde 
se aflau arestați din causa agitațiilor socia
lists la sate. Guvernul român a ordonat 
facerea unei grabnice anchete spre a-se 
afla antecedentele celor arestați.

Despre Țarul Rusiei se scrie din 
Petersburg, oă starea sănătății lui s’a îm
bunătățit așa de mult, înoât la sfatul me
dicilor era să se întoreă în oapitala impe

riului. Dâr fiind-oă în Petersburg grasâză 
influenza în mod oontagios, Țarul a renun
țat la planul aoesta și va rămână și mai 
departe în Livadia. „Novosti" anunță, oă 
Țarul va merge luna viitdre în Riviera. — 
Poporațiunea Chievului va ridica o bise
rică votivă, numită Sf. Nioolae, în aminti
rea însănătoșirii Țarului. Oheltuelile se adună 
prin ooleote. Biserioa va fi unul din monu
mentele cele mai frumâse din Chiev.

— Trimișii Țarului, cari au fost în Si
cilia spre a închiria o vilă pentru Țar, au 
sosit la Menton, în sudul Franciei, unde 
visitâză tdte hotelurile și vilele. Dela Men
ton ei se duo la Cap St. Martin. In Paris 
se crede, oă păreohea imperială rusâscă va 
merge în curând în Francia.

Cel mai betrân soldat în activi
tate este în întrâga Europă amiralul ru
sesc oontele Lognin-Logninovid-Heyden, care 
peste câte-va cjile îșl va serba jubileul de 
80 de ani pe oariera militară. Amiralul rus 
s’a năsout în 1806 și în 1820 a întrat în 
armata rusâscă. In 1827 a participat la 
lupta maritimă dela Navarim, luptând sub 
oomanda tatălui său. In 1849 Țarul Nioo
lae I l’a numit adjutant de general, pur
tând acest titlu timp de 51 ani sub patru 
Țari. Anul treout el șl-a serbat jubileul de 
50 de ani al acestei numiri. Fiind-că era 
proprietarul tuturor ordinelor de distinc- 
țiune rusâscă, actualul Țar i-a dăruit foto
grafiile bătute în diamante ale Țarilor Ni- 
colau I, Alexandru II și Alexandru III. Bă
trânul de 94 ani se bucură de sănătate 
deplină. El e originar dintr’o familiă olan- 
desă, care a emigrat în Rusia în vâoul 18. 
Un asemenea reoord în serviciul militar 
n’a mai ajuns pănă aoum, decât împăratul 
german Wilhelm I.

Emigranții din Bosnia cătră Țar. 
Din Belgrad se anunță, oă emigranții sârbi 
din Bosnia și Herțegovina au trimes Țaru
lui, cu ooasiunea cjilei sale onomastioe (Sf. 
Nicolae), o telegramă de felicitare, espri- 
mând dorința, oa sub Țarul Nicolae să orâs- 
oă mărirea Rusiei, să se înalțe gloria sla
vismului și să îndeplinâscă liberarea Slavilor 
apăsați.

Greva din portul Anvers. O tele
gramă din Anvers (Belgia) spune,]că portul 
este pustiu. Primarul, spre a se păstra or
dinea, a chemat sub arme garda. El a oprit 
atrupamentele.

Noua organisare a comunelor 
rurale în România, pilele acestea se 
va depune pe biuroul Senatului proiectul 
de lege privitor la noua organisare a co
munelor rurale. După acest proiect delege 
oomunele rurale vor avâ cel puțin 600 de 
locuitori. Nouăle oiroumscripțiii se vor sta
bili la început de oătră consiliul de miniș
tri, după avisul consiliilor județene. In ca
pul fie-oărei ciroumsoripții oomunale va fi 
un primar ales de consiliul comunal printre 
oonsilierii oomunall sâu printre alegătorii 
comunali.

Cătunele dependințe de comună vor 
forma despărțiri, în capul oărora se va afla 
un delegat al primarului, fără ca să aibă 
canoelarie. Prinoipala atribuție a acestor 
delegați va fi de a faoe acte de stare oi- 
vilă. Printr’un alt proieot de lege, d-l C. 
Olănescu, ministrul de interne, organisâză 
pe notari, Notarii vor avea atribuții curat 
comunale și vor avea în deosebi sarcina de 
a aplica legile de ordin general. Se va în
ființa o șodlă de notari și pe viitor notarii 
nu se vor reoruta deoât printre absolvenții 
șoolei.

închiderea Anului Sfânt.
Din Roma se relatâză, oă în 24 1. c., 

în ajunul Crăciunului, la ârele 12 fără un 
sfert s’a făcut la Basilica San Pietro a Va
ticanului închiderea Anului Sfânt cu o 
pompă și cu un fast estra-ordinar.

In piața din fața catedralei Sf. Petru 
staționa o lume imensă ; ordinea a fost 
menținută de armată. Basilica e splendid 
decorată. In stânga porții sfinte, care ur 
mâ să fiă zidită, se înălța tronul Papei lu
crat artistic din catifea purpură ou aur; 
apoi urmâză tribuna Suveranilor, a pntib 

lor și a invitaților, în care se află puțină 
lume, deși s’au făcut 80,000 invitații.

Papa Leo XIII s’a dat jos din aparta
mentul său fiind condus pe „sedia gesfa- 
toria* de oătră membrii clerului, ou oere- 
monial splendid, în basilică. La altarul de 
dinaintea porții sfinte, Papa a îngenun- 
chiat și a rostit 6 sourtă rugăoiune, apoi 
a lăsat să defileze înaintea sa personagele 
maroante invitate, și pe urmă s’a urcat pe 
tron. Corul a intonat un imn ooasional și 
Papa a bine-ouventat materialul destinat 
ziduierii porții sfinte.

După aoâsta Papa s’a dus înaintea 
porții, a îngenunchiat și a împrăsciat varul 
ou o mistriă de aur în trei rânduri în pra
gul porții sfinte, depunend și trei cărămidl 
ou diferite inscripții: o cărămidă având o 
medaliă de aur, alta medalia de argint și 
a treia medaliă de bronz. Medaliile purtau 
portretul Papei Leo XIII cu câte o in
scripția, amintind deschiderea și zidirea 
porții sfinte de oătră Papa Leo XIII.

Papa s’a urcat apoi ârășl pe tron și 
patru cardinali au pus var și oărămicjl ; la 
urmă luorătorii au desăvârșit totul, zidind 
porta sfântă cu o placă de marmoră.

Papa a binecuvântat apoi mulțimea, 
oare l’a aolamat, și s’a retras în apartamen
tele sale.

Regma Margareta la Roma.
Luni, a sosit la Roma văduva regină 

Margareta și întrâgă oapitala a fost într’un 
gând a o aclama cu oăldură, esprimându-i 
în mod grandios încă odată oompătimirea 
pentru imensa durere, ce i-a causat’o asasi
narea regelui Umberto.

Etă ce i-se telegrafeză „Universului14 
despre primire :

La gară se aflau regele Victor Ema- 
nuil III, regina Elena, precum și persona
lul Curții în frunte ou generalul Brusatti. 
Apoi ministrul în cap cu primul-ministru 
Saraooo, primarul (sindaco) Romei, preșe
dinții curților de Casație și de Apel și 
oapii tuturor autorităților și generalii din 
garnisână.

Văduva Regina, descindend din va
gon ajutată de Augustul ei fiiu, Regele 
Viotor Emanuel, pe oare l’a îmbrățișat ou 
oăldură și l’a sărutat ou efusiune de mai 
multe ori, — s’a dus întâiO spre Regina 
Elena, pe care a îmbrățișat’o de asemeni. 
Regina era în mare doliu.

După oe s’a întreținut câte-va minute 
ou persdnele presente, văduva Regină s’a 
uroat într o trăsură desohisă. Pe strade o 
lume imensă a aolamat’o ou oăldură.

In piața .Termini trăsura s’a oprit. 
Aici erau adunați, comitetul de domne, din 
care fao parte femei din tote categoriile 
sooiale, în oap ou principesa Sonnino, apoi 
marchize, oontese, nobile, burghese, luoră- 
t6re și spălătorese ; delegația ceroului uni
versitar monarohic, condusă de d-nii Fa
bio Cruciani-Alibrandi și Bartolomeo Tit- 
toni, oavaler Berti, oavaler Cagli, oavaler 
Pio Santini, oavaler Poggi și oavaler Oor- 
ratti, în frunte cu prințul Prospero Colonna 
care a remis reginei văduve un splendid 
album plebisoitar de condolențe; decora
țiile cercului Savoia, a înfrățirei militare 
Umberto I, a Veteranilor dela 48—49, a 
Tinerimei monarchioe Umberto I, a Unită- 
ței liberale romane, a Uniunei constituțio
nale, a Ceroului monarohiei roman, a Aso- 
oiațiunei femeilor „Margherita di Savoia e 
Prinoipesa Elena di Napoli", eto.

Regina văduvă a primit forte emo
ționată ouvintele de adeno devotament și 
de omagiu ale delegaților, apoi a plecat 
spre Palatul Piombino, pe care i-l’a cum
părat Augustul ei fiu ou două milione și 
jumătate de franci. Aid, în fața palatului 
Regina văduvă a fost întâmpinată de ele
vele tuturor șoolilor de fete din Roma, 
oarî i-au făcut o ovațiă emoționată și du- 
i6să presentându-i buohete de flori.

R&boiul din Africa-sudică.
Cu tâte-oă lord Kitchener, după cum 

s’a semnalat într’o telegramă, ce am dat’o 
erl, a asigurat pe ministeriul de răeboiâ. din 

i- Londra, oă Burii nu progresâză în Capland

și oă ei n’ar fi sprijiniți de Afrioanderl, to
tuși rămâne oonstatat, oă mișoarea’din urmă 
a Burilor a produs în Anglia întrâgă o 
mare oonsternare.

Intrâga pressă londonesă publioă te
legrame fârte alarmante despre agravarea 
mișoărei Afrioanderilor din Capland.

După aceste telegrame, mulțl depu- 
tațl ai oamerei din Capetown au fost siliți 
si! demisioneze, de6re-oe alegătorii lor mani
festă nemulțumiri profunde în urma atitudinei 
lor prea guvernamentale.

*
„Daily Mail* primesoe dela corespon

dentul său din Capetown sensaționala soire, 
că întrega colonia a Capului este în plină re- 
voluțiune. Burii năvălitori îuaintâză repede, 
repurtând pretutindeni în drumul lor victorii 
strălucite asupra garnisonelor englese.

Englesii din provinoie fug în Capetown.
Teritorii vaste sunt cutreerate de Buri 

năvălitori și pretutindeni Africanderii îl pri
mesc cu entusiasm și ne uneso ou ei. Apoi 
reohisiționâză tote carăle, vitele, eto. Au 
distrus mai multe linii telegrafice și aoum 
amenință să distrugă liniile farate.

Guvernul Caplandului, extrem de îngrijat 
de acâstă învasie, retrage din diferitele oen- 
tre tdte provisiunile, armele și dinamita 
destinate trupelor generalului Kitohener și 
le transportă în Capetown.

In curând se va proolama starea de 
asediu în întrâga coloniă a Capului.

Englesii fruntași din Capetown au te
legrafat guvernului central din Londra, im- 
putându-i, oă nu cundsoe gravitatea extremă 
a situației în Afrioa de Sud și oerând de 
urgență întăriri puternice.

*
Din Bruxella se telegrafâza, oă după 

soirile sosite la legațiunea de aoolo a Trans- 
vaalului, numărul Burilor invadați în patru 
comandos în Capland, sub conducerea lui 
Herzog și Louis Bhota, se urcă la vre’o 
6000.

Pănă aoum 10 mii de Africanderl pe 
deplin înarmați s’au unit cu comandele bure 
și înaintâza spre sudul Caplandului, ame
nințând să distrugă linia ferată, oareunesoe 
Capetown cu Bloemfontein și Kimberley.

In Capetown și în Capland e o panioă 
indescriptibilă. Credința este, că cel puțin 
30.000 soldați ar trebui, oa să oprâsoă 
înaintarea Burilor și a Afrioanderilor spre 
Capetown.

Intrâga pressă din Londra reproșâză 
în termini amari guvernuului și în speoial 
ministrului de răsboiîi întârcjierea trimiterei 
cailor în Africa de sud.

*

Din Capetown se telegrafâza, că nu- 
mărâse trupe englese din Oranje și Trans
vaal înaintâză spre nordul Caplandului 
pentru a împiedeca înaintarea Burilor.

Literatură.
A apărut Nr. 1 din „liomâniaIlus

trată* revistă politioo-literară", direotor 
loan Russu Abrudeanul, — eu următorul su
mar :

Cătră cetitori. O visită la Sarmise- 
ghetuza, de d. Take Ionesou. Cronioă de d. 
I. L. Caragiale. G. Gr. Cantacuzino (ou 
portret). Cerem satisfacțiă de d. Ion Rusu 
Abrudeanul. D. G. Mârzesou și Corona, de 
d. Iordaohe Vulpesou. Stef. Mihăileanul (cu 
portret) de d. George Rădulescu. Dr. Emil 
Raooviță (ou portret) Prietenii poporului, 
oomediă în 3 acte de Ivann. Obligațiunile 
împrumutului patriotic bulgar (ou un cli
șeu). Câte va învățăminte, de Nestor. Di
mitrie Giuvaru (cu portret). Cestia teatru
lui Național, de d. George I Sigala. Matei 
Gr. Ciooârdia (ou portret). Pagini istorice : 
Napoleon la St. Elena de Pan. Em. Mi- 
olesou (ou portret). Un articol al lui Stefan 
Mihăileanu. I. Th. Floresou (cu portret). 
Revista esteriâră, de Eastern. Jubileul so
cietății geografioe, de d. P. Ionițescu. Car
netul lunei. Bibliografii.

— Costul abonamentului: In Româ
nia pe un an 20 lei; în străinătate pe un 
an 24 lei.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.

Redactor responsabil: Traian 11. Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu" 
din ESra-șov, 

se pot procura urmât6rele cărți:

J/ărți de rugăciuni și predici.
Predici pe tote Duminecile -și 

sărbătorile de peste an, Vul. I. de Em. 
IlejCres", cunoscut atât de bine în cercu
rile românesc! din numârosele sale scrieri. 
Are 250 pag. Prețul (4 lei) 1 fi. 50 cr.

De același autor a apărut Vol. II. cu 
„Predici ocasionale și funebrale*, care 
se estinde pe 220 pag. și conține prediol 
multe pentru cununii, și diferite ocasiunl 
(la sânțirea de biserici, la instalări de pa- 
rochi, la presentarea pentru primaoră a 
preotului în paroehii etc. et.) Peț. ’1 fi. 
70 cr.

Cuventări bisericesc! pe sărbă
torile de peste an, scrise de Prepositul 
capitular loan Eapvu. Pe lângă predici, se 
mai află în text câte-o instructivă notiță 
istorică privitore la însemnătatea diferite
lor sărbători. Conține vre-o 400 pag. Pre
țul (în loc de 2 fl.) prin postă 1 jfl. 60 cr.

Cuventări funebrali și iertăci
uni pentru diferite cașuri de morte, 
ntocmite de Joan p, pm, ’Conțin vre-o 400 
pag. Prețul 1 fl. 50 cr. (prin postă 1 fl. 
60 cr.)

Predic pentru Duminecile de 
peste an, compuse după catechismul lui 
Decharbe, de F. Christ'. Conține predici 
dela Dumineca XI după Rosalii pănă la 
Dumineca Vameșului. Prețul Ș80 cr. (prin 
postă 85 cr.)

Predici pentru Dumineci de Ius
tin Papfiu, învățatul scriitor bisericesc, 
marele orator și bunul Român de odinioră. 
Format mare de 600 pag. Prețul 2 fl. 20 
cr. (prin postă recomandat 2 'fl. 35 cr.)

„Carte de liugăciuni, cereri și- 
laude11 spre folosul și mângâierea suflete
lor creștinescl. Conține 201 pag. Prețul le
gat simplu 80 b. leg. în pânză 1 cor. 60 
b.,în piele și aurit 3 cor. 20 b. în catifea 
cu copcii și cu cruce 7 cor. — b.

ScFiers istorice;
Memorii din 1848—4=9 de Vas. 

Moldovan, fost prefect al Legiunei III în 
1848—49. Prețul 50 cr. (cu posta 55 cr.)

„Ț&ra nostră*. Descrierea părților 
Ardealului dela Mureș spre miadă-di și va
lea Murășului, de Silvestru Moldovan, — e 
o soriere unică în felul său, at-it de căldu 
ros aprețiată de întrega diaristică română. 
Cu deosebire din bibliotecile poporale ea 
n’ar trebui să lipsescă. Prețul 1 fl. (cu 
posta 1 fl. 10 cr).

„Pintea Vitezul*, tradițiunt, legende 
și schițe istorice, de loan Pop-Reteganul. 
Cea mai completă scriere despre eroul Pin
tea. In ea se ouprind forte interesante tra- 
d.ițiunl și istorisiri din tote părțile, pe unde 
a umblat Pintea. Prețul 20 cr. (cu posta 
23 cr.)

„Bomwnid in sat și la (iste*. 
Acesta este titlul unei nouă cărticele, ce 
d-1 Ioan Pop Reteganul, cunoscutul și meri
tatul nostru scriitor poporal, a dat litera- 
turei române. Prețul 10 cr., cu posta 13 cr.

„Colonel David baron Urs de 
Margino la Solferina și Lissa“, inte
resanta și eminenta oonferență, ce a ținut’o 
d-nul colonel c. și r. Francisc Rieger anul 
trecut in reuniunile militare dela Brașov și 
Sibiiu. Broșura conține și două portrete 
bine reușite ale baronului Urs, unul din 
anii de mai înainte, când încă era major, 
er altul din timpul mai recent; mai con
ține și o hartă a Lissei, cum și ilustrațiu- 
nea mormântului eroului nostru. Prețul 40 
cr. (plus 3 cr. porto.)

la liceul Lazăr și la școla normală de in
stitutori din Buourescl. Preț. în loc de 3 
cor. e 1 cor. 50 b. (-}- 10 b. porto) De 
lipsă e mai cu sâmă pentru învățători.

5) Originea monedelor banilor) de 
M. C. Suțu, o interesantă oonferență ținută 
la Ateneul Român din Bucurescl. In loc 
de 1 leu se vinde cu 50 bani.

6) Poesii de F. M. Stoenescu. Este o 
carte mare de 252 pag. cu esterior plăcut 
și bine îngrijit. Autorul e de asemenea cu
noscut în literatura română și versurile 
sale frumose nu au lipsă de laudă, căci 
se laudă de sine. In loc de 4 cor. se vinde 
cu 2 cor. (-]- 10 b. porto.)

7) „ Vrei să te iubescă bărbatul ? 
Broșura cu acest titlu conține povețe prac
tice seriose și forte potrivite pentru fami
liile bune. Prețul dela 1 cor s’a redus la 
50 b. (-}- 5 b. porto).

Scrieri școlare.
Istoria pedagogiei de V. Gr. Bor- 

oovan O carte nouă și de mare interes pentru 
“OțI bărbații de șcdlă. Prețul 1 fl. 50 cr. 
kcu posta 1 fl. 60 cr.)

Istoria Biblică pentru folosul sob
elor poporali din diecesa Gherlei. (Cu per
misiunea superiorilor). Tipărită în 1898, 
Partea 1 (Testamentul vechifl) costă 25 cr., 
âr partea II (Testamentul nou) 20 cr. plus 
câte 3 cr. porto de fiă-care.

Cântul în șcbla poporală de lulin 
Pop, învățător în Năsăud. Teoriă, praxă și 
cântări. Este o scriere întocmită pentru 
oei ce propun cântările. Prețul 30 cr. (cu 
posta 33 cr.)

Manual catechetic pentru primii ani 
școlasticî, ca îndreptar pentru catechețl, 
învățători și părinți, prelucrat de Basiliu 
Rațiu, profesor la seminariul din Blașiu 
Prețul 40 cr. (cu posta 45 cr.)

Gramatica Umbel române, pen
tru școlele inferiors, prelucrată după siste
mul fonetismului modern, de loan Papiu. 
Partea I. Etimologia. Edițiunea II. Prețul 
50 bani.

„învățătură creștinescă“ seu Catechis- 
mul mare pentru tinerimea greco-cath 
Edițiunea III. (1898). Cu binecuvântarea 
episcopului de odinioră al Gherlei, loan 
Alexi. Noua edițiune a apărut cu îmbună
tățiri și e tipărită cu ortografia cu semne. 
Conține 284 pag., format 8°, e legată solid 
și costă 80 cr. (cu posta 90 cr.)

gse ama® c®jmm fi90ă, 
se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 

din ISrașov.
„Călindarul Plugarului* îutră în anul 

al IX-lea, cuprindând: In partea calendars 
tied: Cronologia anului 1901, Regentul anu
lui ; Sărbătorile și alte dile schimbătore; 
Calculul sărbătorilor mai mari; Posturile
etc. Urmeză partea strict calendaristică: 
cele 12 luni ale anului cu sfaturi pentru
plugari și semnele de timp după calenda
rul de 100 de ani.

Atragem atențiunea cetitorilor asupra 
cărților de mai jos, cari se vând cu pre
țuri reduse, ba chiar numai pe jumătate, de 
cum, s’au vendut până acum.

1) Lascar V>orescu, O iconă a Mol
dovei din 1851 de WUhelm de Kotzebue. 
E cunoscută acâstă scriere ca o lucrare 
istorică de mare valore în literatura nostră, 
Conține 268 pag. cu tipar curat și hârtie 
de lux. Prețul în loc de 4 c r., cum s’a 
vândut pănă acum, este adl numai 2 cor. 
(-J- 30 bani porto.)

2) Poesii de Veronica Micle, regretata 
nostră poetă. Conține 144 pag. In loc de 3 
cor., se vinde numai cu 1 cor. 50 b. (-|- 10 b. 
porto).

3) Poesii complecte de Carol Scrob, 
Numele acestui autor este de asemenea 
bine cunoscut lit.eraților noștri și poesiile 
lui ocupă un loc frumos în literatura ro
mană. Prețul s’a redus dela 4 la 2 cor. (-|- 
20 b. porto).

4) Instrucțiunea gimnasticei în sed- 
iele de băețl și de fete. Cu 57 figuri în 
text, de D. lonescu, profesor de gimnastică

Urmeză Genealogia domnitorilor; Ta
xele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țera ungu- 
rescă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciîi.

In partea literară se găsesc bucăți 
alese: Cântec (poesiă de G. Coșbuc):; Osta
șilor Români (P. Dulfu); Dorobanțul (G. 
Coșbuc); Crainicul primăverei (Sân-Petrea- 
nul); Testamentul lui Moș-Cârlig, schiță de 
I. C. Panțu; o frumosă Poveste de pe vre
mea când Mântuitorul Christos umbla pe 
pământ; Cuvinte înțelepte ș. a.

In partea economică: Lucrarea pămân
tului; Crescerea vitelor; Hrana vitelor; 
Grijile de avut la hrănirea vitelor; Hrana 
țăranului și crescerea caprelor; Puterea de 
nutrire a pomelor.

Economia casnică: Prăsirea curcilor; 
Clocirea și crescerea puilor de găină; Con
servarea ouălor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

De astă-dată „Călindarul Plugarului" 
cuprinde ilustrațiunile: edificiulgimnasiului 
român din Brașov și sala festivă a acestui 
gimnasiu.

Călindarul costă 25 crucerl său 50 de 
bani esemplarul, (-J- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Publicare de lîcitațiune.
Pe temeiul deeisiunei on. jude

cătorii de cerc reg. din loc, cu data 
de 14 Decemvre 1900 Nr. 1900 O. 
411/4, ee vor vinde în 2 Ianuarie 
190! st. n. înainte de amedl la 9 ore 
obiectele mobile, ce se țin de lăsă- 
mentul lui Nyâgai Jânos curelar re- 
posat în acest oraș la 14 Nov. 1900, 
cari obiecte constă din marfă de cu- 
rela.r și mobile de casă, și sunt pre
țuite în total cu 4573 cor. 28 bani, 
cu licitație și în bani gata celor ce 
vor oferi mai mult.

Amatorilor li se face cunoscut 
prin acesta

Brașov, 24 Decembre 1900.

Biaiidschisch,
ca comisar esmis pentru licitație^

Caută aplicație.
Subscrisul învățător cualificat, 

în pensiune, am funcționat 18 ani 
ca atare, am înființat 14 coruri vo
calele presinte ocup postul de can
tor la biserica rom.gr. or. diu Clușiu 
și scriitor în cancelaria protopresbi- 
terală, caut aplicare ca diriginte de 
cor în și afară de țeră, ca cantor bi
sericesc seu ca scriitor, ia vre-o bancă 
seu în orl-ce cancelariă românăscă.

TTraian EKî-atescii. 
diriginte de cor, 

Kolozsvăr, 
(Gorogtemplom-utcza 6).

Cel mai buu mijloc de a nu cădea 
părul sâu a încărunți fără vreme este 

TannochiniupomacLe 
a Doctorului Iosef Kriegl 

veritabilă englezescă,
care contribue la 

' conserv, rea pe
rului și oarbei. 

Un borcan se tri
mite franco fără 

spese contra 
, asignărei After- 

gJSg- de 3 Corone.
Chief-Office 48, Brixton-Road, London, SV7.

Asignarea prețului să se adreseze la:

Ajotheter A. Thierry’s Baisain-Faimt
in Preg'radn bei Kohitsch-Sauerbrnnn.

— Cumpărătorilor En gros, rabat mai mare. —

II Analisat de autorități medicele IB
și aplicat în spitalulI cu mare 
suoces ea medicament exterior
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vindecă iute și sigur a
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sofdină, Rheuma, Ischias și alte. CL 
®

Efectul în unele cașuri este 
extra-ordinar, că după o mică

►-i ® Q C
ce

a întrebuințare, îneetâză durerile 2 O
și la bole învechite. tn Q

tem fi ea®
ts

1 'rt ’*b-

• FM 42-

a,lin.ă, îxl 5 rn.lnv.te.
BPrețul unei sticle cu instrucția fOlOSÎrei

1 coronă, calitate mai tare cor. 2.40 -rt-C

S &o 1)
Se capătă în tăte farmaciile.

Cu posta cu rambursă seu după

B. 

p
CM* primirea prețului trimite pro- <1

ducâtorul 5"
O
zi WmOEH 0YULA. O' o
a o farmacist îri S.-A.-UJHELY. 2.

»o
2

Depou principal în Budapesta : în far
macia d-lui Josef V. Torok Kirâly uctza

0
co

Nr. 12, și Egger’s farmacia Nador VI. o
CM Vâczi-Korut 17. — In Brașov : la far-

maciile d-lor Victor Both, farmacia O- to
la „Ursu“, Franz Kelemen, Carl Schus
ter, Friedrich Stenner, Alexina Jeke- 
lius. — In Cohalm : farm. Victor Melas. -

(C

^1

Subsemnatul aduc la cunoscința publică, că a.m des

chis cu i sept, a c. un atelier cu salon pentru

Croitorie civilă, si militară 
în piața Eposeior* (sub Bucium) nr, US.

Atelieiul meu î-1 conduc cu calfe dintre cele mai esperte, 
care au învățat meseria acesta în cele 
Budapesta.

Am și un deposit binișor asortat cu 
bravja acesta.

Practica mea de mai mulțl ani ca
curescl, Cluj ș. a. me pune in plăcuta posiție de a pută esecu- 
ta solid și prompt ori ce comandă, mi-sar face în bianja acăsta, 
pe lângă condițiunile cele mai eon~euabile.

Deci me rog de sprijinul și concursul binevoitor al onor, 
public amator. __
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croitor.

mai bune ateliere

tot felul de materii

croito) în Vieua,
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din Lăptăria Centrală Brașov,

în prăvăliile mai de frunte de delicatese și coloniale, 
și m Lăptărte Centrate- Brașov Sfe ie mijloc nr, 33.
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Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


