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Șansele noului Reichsrath.
E vorba că noul parlament central 

din Viena se va întruni în a doua 
jumetate alunei Ianuarie. Cu ce șanse 
se va deschide?

In cjilele din urmă s’au răspân
dit păreri mai optimiste despre ati
tudinea partidelor în viitorul „Reichs
rath'1. P6te că a contribuit la acăsta 
și mica pausă, ce au adus’o săr
bătorile în luptele electorale, cari 
încă nu s’au terminat, deore-ce și 
după anul nou se vor mai face ale
geri ; dăr mai mult a contribuit la 
acăsta atitudinea dietei boeme des
pre care cjice „Vaterland11, că abia 
va fi avut vre-o sesiune, care să fi 
decurs atât de culant, ca sesiunea 
din urmă. Lumea se aștepta la în
focate diacusiuni, cari însă de astă- 
dată au fost înlăturate. Cehii tineri 
voiau să provăce o astfel de discu- 
siune îndeosebi asupra declarării ar- 
chiducelui Francisc Ferdinand rela
tiv la căsătoria sa morganatică. Clu
bului aristocraților boemi i-a succes 
însă a-i face să renunțe la o astfel 
de discusiune și să se mărginescă a 
accentua scurt punctul de vedere al 
dreptului lor public.

Ar fi avut șanse, se cjjce, să fia 
primit de majoritatea dietei boeme 
și proiectul guvernului privitor la 
impositul pe rachiu, dăcă nu se în
tâmpla, ca dieta dalmatină se res
pingă acest imposit, pentru care fapt 
conservativii sunt forte supărați pe 
Dalmatini.

Se mai crede, că marii proprie
tari boemi conservativi vor stărui în 
manifestul lor electoral pentru-ca 
parlamentul să fiă pus în posițiă de 
de a funcționa regulat. Și partida 
Cehilor bătrâni cere în apelul ei elec
toral, ca principiile depuse în adresa 
autonomistă a camerei trecute, să 
fiă esecutate de fapt în viitorea ca
meră și ca pentru acesta să se creeze 
o majoritate tare și conscie de sine, 
care să nu-se conducă, decât de în
grijirea pentru binele tuturor popă- 
relor. Numai astfel — c|ice apelul 
— se păte spera într’o sanare a si- 
tuațiunei economice a diferitelor țări 
și în viitorea regulare a raporturilor 
lor față cu țările coronei ungare. Ape
lul se îndrăptă în contra postulatu
lui Germanilor pentru stabilirea le
gală a lirnbei de stat germane, pe 
care o combate energic, cerând să 
se delăture nedreptatea, ce s’a făcut 
Cehilor prin cassarea ordonanțelor 
de limbă. In fine Cehii bătrâni cer 
o reformă electorală și dreptul pu
blic. al Boemiei, și declară că ei nu 
vor pune candidați proprii, ci vor 
sprijini pe acei candidați, cari sunt 
mai apropiați de programul lor, er 
în cercurile mixte naționale vor spri
jini întotdeuna pe candidatul cehie.

Tăte aceste momente, precum 
și conflictele ivite în Dalmația și în 
Tirolul sudic, se crede, că vor 
influința asupra Cehilor de-a lua, 
pentru început cel puțin, o posițiune 
espectativă în parlament, și în cer
curile politice ungurescl e lățită pă
rerea optimistă, că Cehii, chiar în 
cașul când vor renunța la obstruc- 

țiune, vor păstra o tactică binevoi- 
tore în cestiunea pactului cu Unga
ria și că cel puțin față cu alegerea 
membrtior în delegațiune și în co- 
misiunea cvotei nu vor face dificul
tăți prea mari, pentru-ca afacerile 
comune să pătă fi măcar provisoric 
regulate și în anul acesta.

Aceste sunt combmațiunile op
timiste de sărbători, pentru cari însă 
nu esistă nici o garanță, că se vor 
și împlini. Totul va atârna dela 
aceea, decă Cehii se simt destul de 
tari și dâcă află situațiunea bineve
nită de a continua obstrucțiunea 
pentru a-și storce pe calea acâsta 
postulatele, între cari dreptul pu
blic boem nu e cel mai din urmă.

In cașul acesta însă este aprăpe 
de mintea omului a înțelege, că 
arma cea mai puternică a obstruc- 
țiunei va fi de a împedeca să se ia 
hotărîrile acelea, cari sunt mai ur
gent reclamate, cum este tocmai ale
gerea delegațiunei și a comisiunei 
cvotei. Și nu trebue să se uite, că 
se vor presenta pe plan și radicalii 
germani, Schoneriauii, cari păte vor 
eși mai întăriți din alegeri, și aceș
tia de sigur nu vor lucra în direc
ția de a stînge focul, ci din contră 
îl vor ațîța, unde numai vor putâ.

Rusia la Dunărea de jos.
Sub acest titlu „Miinchener Neuesten Nach- 

richten11 cu data de 18 Decemvrie st. n. scrie:
Desfășurarea evenimentelor din Asia 

răsăritenă. a abătut atențiunea opiniuuei pu- 
blioe dela uu fapt îndeplinit în Europa ră- 
săritână — fapt, oe nu e fără importanță 
pentru marea politică europână. La gurile 
Dunărei s’a deschis de curând un canal fă- 
out ou oheltuiala ministerului rus de comu- 
nicațiune; prin acest canal brațul Kiliei a 
devenit navigabil. S’a creat în chipul aoesta 
o nouă liniă fluvială, oare pâte aduce cu 
sine importante deplasări în relațiunile di
feritelor state.

E lucru de sine înțeles, că cel mai 
mare folos e al Rusiei, care a dat și mij- 
lâoele necesare pentru construirea canalu
lui și care urmăresce cu mult zor desăvîr- 
șirea acestuia.

Istoria întreprinderei datâză de mulțl 
ani și ea nu e îuohisă niol aoum; ou tote 
aoestea Rusia de-ocamdată șl-a atins sco
pul. Originea acestei oestiunl stă în nisuința 
bărbaților de stat din Petersburg, ca Rusia 
singură să stăpânâscă Marea Nâgră și Bă 
aibă influința hotărîtâre asupra Statelor 
balcanice și a celor înveoinate. Ea pre- 
sentă diferite fase, cari câte-odată au fost 
favorabile Rusiei, alte ori au cam întunecat 
vacja aoestui imperiu — și probabil, oă în 
viitor va da încă nasoere la multe sur
prinderi.

Gurile Dunărei fao parte din acele 
oăi de navigațiune, pe oarl guvernul rus 
caută se le pună sub dominațiunea sa, după 
cum ar voi să o faoă acâsta și cu Bosforul 
și cu Dardanelele.

Pănă la isbuonirea răsboiului din Cri
mea, ele îi aparțineau de fapt, și abia pa
cea încheiată la Paris în anul 1856, a oreat 
o altă situațiune. Rușii au fost respinși dela 
Dunăre, navigațiunea a devenit liberă; tot 
atunci s’au instituit comisiunî dunărene spre 
a se îngriji de adâncirea gurilor și a eser- 
cita în același timp poliția fluvială.

Pe vremea aceea, Rusia, timp de mai 
multe decenii, fusese condamnată la o de
săvârșită inacțiune pe Marea Nâgră și la 
gurile Dunărei. O schimbare s’a făout în 
Octomvrie 1870, oând prințul Gorceakow 
a rupt clausa privitâre la Marea Nâgră și 
imediat după aoeea s’au pusbasele aotualei 
flote a Măr ei Negre.

Dela Dunăre însă, imperiul Țarilor a 
fost mereu esolus. Congresul din Berlin, 
atât de criticat de panslaviștl, a restituit 
Rușilor ceea-ce perduseră. Basarabia ro
mână a fost dată Rusiei ca despăgubire 
pentru răsboiul glorios în contra Turoiei și 
astfel a căcjut în puterea ei și o parte din 
gurile Dunării, anume brațul Kiliei.

Achisițiunea acâsta însă de-ooamdată 
n’a folosit mult guvernului rusesc. Oomi- 
siunile dunărene au rămas în ființă și au 
declarat de cale internațională de naviga
țiune pe fluviu gura Sulinei, a cărei navi- 
gabilitate nu permite adâncirea brațului 
dela Nord.

Deâre ce gura Kiliei era înisipată în 
așa grad, încât nu putea fi folosită nici 
pentru treoerea vaselor mici, chiar pescarii 
ruși au fost siliți să între pe Dunăre prin 
brațul Sulina pe teritoriul român.

Cei din Petersburg au așteptat cu 
răbdare pănă li-s’a oferit ocasiunea, ca să 
iesă la ivâlă ou pretenția de-a deschide na- 
vigațiunei brațul Kiliei. Acâsta s’a întâm
plat în sfîrșit aoum oâțl-va ani. Pescarii 
ruși,, ajungând în oonfliot cu agenții vamali 
români, au cerut sprijinul guvernului lor. 
Diplomația se amesteca și a aplanat în 
mod satisfăcător afaoerea, dăr de-atunol 
guvernul rus a înoeput să ridioe ou tâtă 
hotărîrea pretenția, ea „pentru apărarea 
navigațiunei ruse“ brațul Kiliei să fiă adân
cit așa de mult, înoât plutirea pe aoest 
braț să fiă posibilă orl-când.

La înoeput, în Europa nu s’a dat 
aoestei afaceri un interes deosebit. Dificul
tățile teohnice pentru începerea lucrărilor 
erau socotite așa de mari și aveau să în- 
ghiță sume așa de enorme, încât în gene
ral domnea părerea, oă din aceste motive 
Rusia va renunța la realisarea planului 
său. Cei din Petersburg însă nu s’au lăsat 
a fi speriați. In totă liniștea, ministeriul 
comunioațiunilor a elaborat un plan, care 
a fost aprobat de cei în drept. După aoest 
plan, construirea canalului la gura Kiliei 
n’ar costa decât 9 milione de ruble și s’ar 
putâ eseouta în timp de un an. S’a stabilit 
aBtfel în principiu posibilitatea, oă adânci
rea e cu putință, și nu mai era oestiunea, 
decât de a-se obține învoirea celorlalte state 
participante.

La început, Austria s’a opus cu ho- 
tărîre; de-asemenea Anglia și Italia. Iu 
urma acâsta, Rusia a căutat să amâne ho
tărîrea și aoâsta a avut de consecință, că 
puterile, oarl protestaseră, se așteptau ca 
construirea oanalului să nu se facă mai 
înainte de 1904 — anul, în care se stinge 
mandatul oomisiunei dunărene.

A fost o erore. Inginerii ruși au în
ceput lucrările și aoum canalul e pe oale 
de-a fi desăvârșit. Nu se soie causa pentru 
oare puterile interesate n’au mai protestat; 
motivul trebue căutat în situația univer
sală favorabilă Rusiei.

Evident, oă Austria nu voia să facă 
din oestiunea gurii Dunării un obieot de 
conflict ou Rusia ; âr Anglia avea interese 
așa de mari în diferite direoțiunl, înoât i-a 
fost imposibil să faoă alt-oeva, deoât un 
protest pe hărtiă.

Cu chipul acesta, Rusia a putut ne- 
împedeoată să-și construâsoă oanalul, care 
îi asigură o intrare proprie în Dunăre, pre- 
oum și neatârnarea de România, și în ace
lași timp îi aduoe avantagii însemnate.

Prin navigabilitatea brațului Kiliei, 
Rusia va oâștiga mult atât din punct de vedere 
economio oât și politic. Ea îșl are partea ei în 
unul dintre oele mai importante oăi inter
naționale de oomunicațiune. Regiunea Pru
tului va trebui să ia un avânt remarcabil, 
âr afacerile și traiul în Basarabia vor în
flori. De asemenea Odesa și porturile apu
sene ale Mării Negre, oarl sunt avisate la 
oomeroiul ou țările dunărene, se găsesc fără 
îndoâlă în fața unei nouă înfloriri.

Dâr aoâsta nu e singurul oâștig oel 
va avâ Rusia de pe urma desohiderii oa
nalului Kiliei. Nu soim, oe adânoime are 
canalul și dâoă e posibilă plutirea pe el a 
vaselor mai mari, mai ou sâtnă a oelor de 
răsboifi. Dâoă de-ooamdată așa oeva nu 
esistă — și acâsta pare a resulta din tă- 
oerea Austriei și a României — de sigur 
însă oă în ourând oanalul va fi adâncit așa 
de mult, oa să permită unei escadre a flo
tei Mărei Negre să între în Dunăre. Aoâsta 
se pâte presupune ou atât mai mult, cu 
oât Ismailul, care sub. Caterina II a 
fost luat cu atâta sânge ruseso^, fu
sese pe vremuri stațiunea prinoipală a 
flotei dunărene rusescl. JN’ar fi deci de 
cât restabilirea stării anteriâre de luorurl, 
dâoă Rusia îșl postâză pe Dunăre o parte 
din forțele ei maritime.

Nu e nevoie să arătăm că, prin aoâs
ta, imperiul Țarilor va deveni o putere oo- 
vârșitâre la țărmul £apusân al Mărei-Negre. 
Cestiunea e dâcă aoest luoru se va petrece 
așa de ușor fără opunerea oelorlalte pu
teri. Primul pas spre dominațiunea asupra 
Mărei Negre s’a făout în tot oașul. Cunos- 
oută fiind stăruința Rușilor, se vor face și 
alțl pași, cari vor duce înourând la țîntă, 
dâoă cumva evenimente și în curoăturl neaș
teptate nu vor zădărnici, la urma urmelor, 
întreg planul.

Mortalitatea în Ungaria.
Etă oe cetim într’o fâie guvernamen

tală ungurâsoă:
„Ungaria cea estinsă este un adevărat 

oimitir al copiilor, în care oimitir se sapă 
anual aprâpe 300,000 de gropi, căci cam 
ațâți oopii mor într’un an. Numărul acesta 
ne dă o ioână înspăimântătâre despre stă
rile nâstre sanitare, sociale și economice. 
Rânduirea sanitară defeotuâsă, ușurința 
sooietății și miseria eoonomioă contribue 
de-opotrivă la aoâstă mortalitate mare“.

Aserțiunea acâsta și-o întemeiâză 
amintita fâie pe date statistice, din oarl 
reiese, oă anul trecut au murit în Ungaria 
293,177 copii. Cifra acâsta se referă numai 
la decesele oopiilor sub 7 ani, cu tâte că 
este bine cunoscut, oă bâlele speciale la 
copii pustieBo viețile fragede pănă la eta
tea de 14 ani.

Au murit ou totul în Ungaria pro
priu 4'8&> în Transilvania și Croația-Sla- 
vonia 514,334, dintre oarl ‘293,122 oopii și 
221,207 omeni cresouțt Calculat în pro
cente au murit oopii 56’9, omeni mari 41’1. 
Resultatul e și mai întristător, dâoă vom 
spune, că dintre 7 miliâne oopii oâțl au 
fost în 1899, au murit 300,000, âr dintre 
12 miliâne âmenl mari au murit 220,000. 
Va să 4'°& din contigentul aprope numai 
pe jumătate al oopiilor, au murit ou unu a 
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treia parte mai mulțl, decât din contigen- 
tul de două-orl aprâpe așa de număros al 
âmenilor mari. Dintre cei morțl sub 7 ani, 
114,144 au fost Maghiari, 139,709 nema
ghiari. In proporția ou numărul locuitorilor 
după naționalitate, mortalitatea copiilor 
maghiari a fost așa dâr mai mare, oa la 
nemaghiari.

Ceva și mai trist. Dintre oopiil sub 7 
ani morțl, numai 13,000, adecă ceva mai 
bine de jumătate, au fost oăutațl de me
dici; restul de 120,000 au murit fără si fiă 
căutați de medici. In cei 10 ani din urmă 
au oădut jertfă a negligenței oulpabile oam 
3 milidne copii.

Cifrele aceste îngrijitâre fao ou drept 
cuvânt pe fâia guvernamentală să esolame : 
„Pănă oând Ungaria să fiă cimitirul co
piilor ?“

Să dea răspuns oei-ce conduc desti
nele țării, cei, cari tâte le fac și tâte le 
dreg numai și numai pentru maghiarisare, și 
habar n’au de starea sănătății publice și de 
luarea de măsuri, ou ajutorul oărora să se 
mioșoreze cașurile de decese. Așa ceva însă 
le vine pote peste mână „patrioților" cu 
gura plină numai de hulă și ooărl la adresa 
acelora, oan mereu îi fac atențl, că duo 
statul și popârele lui spre prăpastia, prin 
politica nenorooită, oe o fac acum de 30 
de ani, ei și numai ei.

Desbaterea Adresei în Senatul 
român.

Ședința dela 4 Decemvrie st. v.

D-l Dini. Sturdza (continuând) In spri
jinul opiniunei mele să-mi dațl voie, dom
nilor senatori, eă vă oitez o autoritate în 
tot oașul necontestabilă pentru d-vâstre. 
Acfi e toomai un an, tot în 4 Deoemvrie 
și tot aci în Senat, a vorbit Menelas Gher
mani asupra aceleași cestiunl, asupra oăreia 
vorbesc și eu arfi și a emis aoeleașl opi- 
niunî, pe cari și eu vi-le espun.

Menelas Ghermani (jicea: „Trebue ab
solut să faceți economii și economiile cele 
mai mart posibile, fiind-că numai ou impo- 
site nouă n’o să ajungeți să eohilibrațl bu
getele; trebuesă încetăm odată cu lucrări 
și oheituell în afără de budget, oel puțin 
pentru o seriă de ani cât de mulțl“.

Aceste cuvinte sunt a(fi tot așa de 
adevărate, ca și în momentul oând au fost 
pronunțate. In programul dela Iași al șe
fului partidului oonservator se vorbesoe de 
împrumut, de fixarea esaotă a veniturilor 
și oheltuelilor statului, dâr nu se vorbesoe 
nicăirl de economii, oi din oontră se pun 
în vedere lucrări mari și costisitâre de oa- 
dastru și irigațiunl.

NioăirI nu s’au făout economii ba mai 
rău, ați venit cu cumpărarea fânului 7 mi
liâne — s’a scăcjut suma în urmă — și ou 
moratoriu arendașilor.

Resultatul a fost, oă tâtă lumea și în 
tâtă țâra și în străinătate s’au speriat și toți 
și-au (fis, oă o țâră, care trebuia să ia astfel 
de măsuri la înoeputul anului agricol întră 
într’o periodă economică rea de tot și nu 
mai pâte înapoia înorederea de mai înainte.

Dâr a mai venit altoeva — în loo să 
reduoem budgetul, l’am sporit dela 225 mi
liâne, oât era, la 235 miliâne. Și aoâsta în 
mijlocul unui an de orisă agricolă.

Tendința de a merge pe oalea ohel- 
tuielelor s’a menținut. Cheltuiam pe sâma 
unui budget sporit ou 10 miliâne oheltuiam 
pe soootâla banilor de tesaur, oe nu se pu
teau plasa. Și pe ce se oheltuiau banii ?

Când treo pe dinaintea noului palat 
postai, îmi fao cruce, oăol mă înfiora să 
văd un palat postai în Buouresol, oare 
oostă 8 miliâne lei, pe oând în Miinohen 
ou o poporațiune întreită, s’a clădit în anii 
treouțl un palat mult mai frumos, oare 
costă numai 2*/2 miliâne lei. Numai pentru 
mobilatul aoestui palat s’a votat în primă
vara anului 1899 peste un milion de lei. 
Nu mai putâ rămânea posta și telegraful un 
an sâu doi în oasa oea veohe bătrânâscă ?

Der oe vreți — împiegații noștri nu 
mai pot ședea pe soaune de lemn, nu mai 
pot sorie deoât la mese soulptate artistic, 
nu mai pot păși de oât pe mosaiour! ve- 
nețiane, nu mai pot vedâ păreți albi, oi 
trebue să privâscă pe păreți ou tapete pre- 
țiâse sâu cu picturi splendide și niol anul 
de seoetă, niol miseria tuturor nu au putut 
să opresoă aoest avânt de lux nesoootit.

Așa era curentul și oând se stabilesoe 
odată un ourent nesănătos este ca un po
top de apă, oare curge -dela munte și pe 
oare numai cu greutate îl poți opri. Am 
mers așa înainte și am mers pănă ne-am 
lovit ou capul de părete.

Astfel am mers înainte, pănă am ajuns 
la împrumutul de 175 de miliâne ou 7'70°/0 
Statul a mai recurs și la Banca Națională 
și acâsta ia și venit în ajutor, deși Gher
mani l’a oriticat.

Dâr tâte aoestea n’au fost sufioiente 
și a dat statul peste nouă dificultăți fiind
că nu s'au urmat sfaturile lui Ghermani și 
în loc de a face economii, guvernul a ce
rut imposite nouă. Nu sunt contra împosi- 
telor, dâr aoeste trebuiau să vină după eco
nomii. Ce s’a făout însă? S’au pus impo
site numai pe lumea săracă, dovadă legea 
petrolului și legea țuioei.

Aceste nouă imposite apasă diferitele 
olase sociale ale poporului, care chiar prin 
modul de aplicare a impositelor anteriâre 
sunt mai greu apăsate.

Darea fonoierei e pentru toți de 5°/0 
pe venitul unui hectar de pământ. Aoeste 
5°/0 se plăteso de țărani pe 40 Lei venit 
de hectar, adecă 2 lei. Noi proprietarii 
mari le plătim pe 10 lei, oel mult 20 lei 
venit pe heotar, adeoă 50 de bani pentru 
1 leu.

Țăranului, care se plânge în contra 
dărilor nouă i-se dă o coreoțiune, âr pro
prietarii mart, cari îșl ascund venitul, sunt 
înscriși ou 5 lei hectarul și plăteso numai 
25 de bani imposit foDoiar, sunt tolerați și 
li-se dau tâte onorurile ouvenite, în loo să 
li-se aplice și lor coreoțiunea, căci consti
tuția prescrie egalitatea tuturor înaintea 
legei!

Dâr nu e de ajuns să se faoă econo
mii în budgetul unui singur an, trebue oa 
acele eoonomii să le țintuim pe ani de (jile. 
Observ, că nu sunt amio al cetei prea mart 
de advooațl, dâr architecții au devenit pen
tru România o adevărată plagă, oăol ne-am 
asvârlit într’un lux ridioul.

Der în loo să intrăm în sistemul eco
nomiilor, am inventat acum un alt sistem: 
vâncjarea averei statului, soontarea pe mai 
mulțl ani înainte a veniturilor statului și 
acâsta cu iuțâlă, ou dărăbana.

Mă ridio contra aoestui sistem, căol 
nu e acesta remediul, oare va aduce în
dreptarea așteptată. S’a inventat vinderea 
averei statului, pentru ca să rămânem tot 
pe terenul oheltuelilor esagerate. Guvernul 
să oâră cu stăruință eoonomiile să le im
pună parlamentului, oa astfel să restabi- 
lâscă creditul statului român. Numai acesta 
pâte fi remediul de vindecare.

Mesagiul arată, că se vor faoe economii 
de 15 miliâne, în realitate însă numai de 
10 miliâne. Dâr la adevărul vorbind, aoeste 
eoonomii sunt numai de 6 miliâne, căci se 
dă plata oierului în sarcina comunelor. Soco- 
tâlă făcând, eoonomiile proiectate se ridică 
abia la 2*/2°/0 din budget.

Mă veți întreba: D-ta numai critiol, 
dâr nu dai nici o soluțiune. Ași putâ să 
răspund,"că nu acâsta este datoria oposițiu- 
nei. Dâr nu (fio ftSa- Nu noi suntem pe 
banca ministerială, nu noi suntem guvern.

Noi suntem datori să indioăm în tră
suri generale măsurile, le credem bune 
și guvernul este dator să le ia în deaprâpe 
oeroetare. Numai când vom pune piedeol în 
realisarea economiilor, atunol o să aveți 
dreptul să ne aousațl.

Dâr să vă arăt, oe oredem noi și cum 
s’ar putâ realisa economiile.

Să luăm budgetul oheltuelilor pe 
1893 — 1894, an când au fost conservatorii 
la putere. Atunci cbeltuelile erau de 12o 
de miliâne, afară de datoria publică, care 
este imutabilă. Ași vrâ să ml spuneți, pen- 
tru-oe acum n’am putâ administra țâra, fă
când chiar îmbunătățiri, numai cu 125 mi
liâne ca la 1893? Am mai putâ adăuga 
înoă 2 miliâne și am face 127 de miliâne, 
oare cred, că sunt de ajuns acum, oăol sunt 
și eu un îuoercat în treburile Statului, ou 
oare mă ocup de ani de (jile, orl-că sunt, 
orl-că nu sunt la putere.

Acest budget să fie pentru 5 ani de 
(file. Afirm și sciu, că se pot faoe eoonomii 
pănă la aoâstă oifră a oheltuelilor în budget.

Eu nu sunt pentru multe feluri de 
imposite, oăol aoestea zăpăoeso lumea. Noi, 
dâcă am avea un budget la venituri de 
245 de milione și cheltuell 217, ou exoe- 
dent 28 miliâne, ne-am putâ face, și îm
bunătățiri și ne-am plăti și datoriile.

Lucrările noi să înceteze cu totul, 
păna atunci când statul va putâ să le facă 
din esoedente. Numai așa, d-lor, ored eu 
oă luorurile se vor îndrepta înainte ca noi 
să vindem averea statului.

D-vâstre venind să vindețl și petrolul 
și aoțiunile Bănoii și pădurile, eto., n’ațl 
făout să orâsoă creditul statului. Aoâsta în- 
semnâză o lipsă de înoredere în forțele tale 
eoonomice. Apoi, dâcă tu n’ai încredere, 
atunol oum vrâi să aibă străinul?

Eu nu pot să împărtășesc opiniunea 
oe s’a emis asupra sindioatelor străine ; am 
vorbit în special în oontra sindicatului de 
petrol Rookfeller, pentru-că era perioulos, 

este compus din nisoe âmenl, oarl nu gân
desc la nimio, deoât la îmbogățirea lor per
sonală.

Relevă apoi, că d-l Carp a criticat pe 
dl Cant.aouzino, penf.ru-că a spus, că va gu
verna ou paoe și blândețe. Ei bine, d-l 
Carp n’a domnit ou blândețe, ci a oăutat 
să reînvie vorba,' că bătaia vine din cer.

Noi, național-liberalii nu suntem con
tra capitalurilor străine, căol lor le datorim 
o parte diD desvoltarea nâstră. Să vie ca
pitalurile străine și să-și aibă retribuțiunea 
lor bună, dâr să nu vie să ne despâie!... 
Nu putem fi cu inima rea contra străinilor, 
căci mult bine ne-au făout în ultimul timp.

Să-și aibă și ei câștigul lorj dâr se 
avem și noi partea de câștig, oare se ou- 
vine stăpânului, oăcl noi suntem stăpânii 
acestei țări, și nu voim eă fim arendașii ei.

„Nu sunt vremile sub oârma omului, 
oi bietul om sub vremi"... Rostul vremei 
de astărfi e oă oetățânul îșl spune păsurile 
lui și oă s’a obicinuit să Ie spună în liniște 
și ou demnitate. Și soițl de ce, d-lor? Pen
tru-că el scie și este convins oă este cine
va oare-1 asoultă, este oine-va, care să 
judeoe drept. Inaiute nu era nimeni. 
Astăfjl este oin%-va să judeoe despre inte
resele țării, și să judeoe de sus, peste 
oapetele nâstre. Acela este, oare a judecat 
aoeste interese pe câmpul de răsboifi. Acela 
va soi să le judece și pe câmpul de paoe.

Pe stâgul oel vechiu moldoveneso, oare 
se păstrâză la Dresda, steag înaintea că
ruia toți oei cari merg de oălătoreso în 
străinătate ar trebui să se închine de deoe 
ort, pe stâgul acela stă scris: „ Vitejia driptă 
si biruiscă*. Așa stă soris — „vitejia 
driptă*.

Astăcfi puterea vremei cfioe: judecata 
driptă să biruâsoă.

Cuvânt româneso este — „vitejia driptă 
și judicata driptă si biruiscă*. Trântă drâptă 
vrâ Românul la bătălie. Cuvânt drept oere 
Românul în timp de pace.

Am cfi8 e8te cineva care judecă 
drept. Acesta este Regele Carol.

Din munca comună a poporului ro
mân și a regelui Carol, a eșit situațiunea 
de astăcfi a Regatului, sițuațiune înălțată, 
ou mintea, ou sufletul, cu munca, desvol
tarea nostră, morală și materială, precum 
puține țări s’au înălțat într’un timp atât 
de sourt. Aoâsta este o bineouvântare oe- 
râsoă pe oare o resimțim ou toții și pe 
oare o resimte și regele Carol. De aoeea 
soim — că judeoata drâptă are să învingă, 
oăol ea este în mâna Regelui Carol. (Apla- 
use).

Urmâză răspunsul d-lui P. P. Carp, 
ministru-președinte și ministru de finanțe.
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Jubileul Urechiă la Societatea 
Mecedo-Roiuână. Dumineca trecută mem
brii Sooietății Macedo-Române din Bucu- 
resol au serbat jubileul de 50 de ani al 
d-lui V. A. Urechiă, președintele sooietății. 
Serbarea a fost presidată de I. P. S. Sa 
Metropolitul-Primat al României, președinte 
de onâre, oare a presidat și lucrările congre
sului sooietății. Din inoidentul aoesta s’a 
oferit d lui V. A. Urechiă un frumos al
bum, în care pe pergament este soris o 
adresă de omagiii, oe societatea îi aduoe 
președintelui ei. D-lui CJreohiă i-s’a mai 
oferit o gh’rlandă de flori, o fată maoe- 
donână din Lamia i-a dat o ghirlandă de 
lauri, âr d-na Smara un frumos tablou. In 
fine vrednicul jubilar a mai primit un oro
logiu de părete din partea sooietății. Din 
incidentul acesta d-l V. A. Ureohiă a mai 
primit un forte mare număr de telegrame 
de felioitare din țâră și străinătate.

Rescumperarea felicitărilor. Pentru 
„Casa Națională*, resoumpărâudu șl felici
tările de Anul-nou, a oontribuit și Exelenția 
Sa D-l loan Mețianu, Metropolit și Archie- 
pisoop în Sibiiu, Cor. 10. — Suma inoursă 
pănă acum este cor. 27. — Dr. C. Diaoo- 
novioh.

Societatea academică română „Ju
nimea" din Cernăuți a publicat un raport 
pe anul administrativ 27 Nov. 1899 pănă 
la 10 Nov. 1900. Din partea generală a ra
portului reiese, că Societatea a aranjat în 
Decemvrie 1899 un comers festiv, cu oare 
ooasiune s’a întrunit la un loc un mare nu
măr de Români buoovinenl, înoepând dela 
aristoorațime pănă la poporul dela țâră. 
In 8 Februarie 1900 Societatea a arangeat 

un bal, a cărui splendidă reușită este de a 
se mulțumi baronului Nicu Hormuzaohi și 
d-lui Niou oavaler de Flondor ca president 
al oomitetului arangeator. In primele (file ale 
lui Martie trecut a ținut o serată literară- 
declamatorică împreunată ou dans. In pri
măvară a aranjat o esoursiune în pădurea 
Horeoea, oăreia i-a urmat încurând a doua 
esoursiune. In deoursu) feriilor de vară 
„Junimea" a mai arangeat alte trei .-erate: 
în Vatra-Dornei, în Rădăuți și în Șirete. 
— In decursul anului administrativ aținut 
31 ședințe, parte ordinare, parte estra-or- 
dinare, a avut aote întrate 162 și eșite 
142. Societatea dispune de-o bibliotecă, 
având 2683 opuri în 3540 volume și bro
șuri. Averea totală a societății este de 
7197'98 oorâne. Membri ordinari are 36; 
fundatori 13 ; spriginitorl 27 ; binefăcători 
31 ; emeritațl 95 și ordinari 67.

Tariful vamal german. Comeroianții 
din Berlin au presentat (jilele trecute can
celarului Biilow un memoriu despre noua 
politică oomeroială germană. Memoriul se 
ocupă cu legea tarifului vamal și reînoirea 
oonvențiunilor oomeroiale și ajunge la 
conolusiunea, ca să se susțină disposițiunile 
legei tarifului vamal, cari s’au dovedit 
bune. Memoriul combate tariful maximal și 
minimal.

Colonel sârb arestat. Din Belgra
dul Sârbiei se vestesoe, că colonelul în 
pensiune Markovici a fost arestat. Causa 
arestării este, că oolonelul a vătămat pă- 
rechea regală. Markoviol era comandantul 
gendarmeriei înainte de sohimbarea de gu
vern în Serbia. După formarea noului ca
binet el fu demisionat. In mânia lui Mar- 
koviel a soris epistole aDonime la adresa 
păreohii regale. In urma acâsta i-s’a făout 
perohisițiă domiciliară și s’au aflat la el co
piile epistolelor din oestiune. Arestarea lui 
Markovici a produs mare seusațiă în Bel
grad.

Sicriele Burilor. Țliarul „Deuteohe 
Woohenzeitung" din Haga (fice, oă fiă-oare 
Bur, fiind înoă în viață, îșl oomandă si- 
oriul. Și președintele Kriiger avea un si
criu. O dâmnă din Pretoria sorie, că în 
urma ordinului mareșalului Roberts, a fost 
pus în sicriul lui Kriiger cadavrul prințului 
Ghristian Viotor de Sohleswig-Holetein, deși 
dârnna Kriiger a protestat oontra unei ast
fel de profanări a tradiției Burilor.

Curier parisian.
ii.

— Fine —

Lunia și Joia „la Journal" la care’s 
abou£t, are o pagină mai mult: anunțuri. 
O rubrică dintre aceste anunțuri pârtă ti- 
tula: „Petite correspondanoe". îmi plaoe 
s’o oiteso. îșl scriu âmenl, cari nu pot oo- 
munioa altfel. Câte odată eunt fârte, fârte 
triste aoeste scrisori înghesuite în două și
ruri scumpe. „Aștept, aștept, aștept! Și tu nu 
vii și nu vine scrisâre dela tine. Și plânge 
Maita". Sâu: „Te-am vă(fiit ou altul. Rudă 
sâu amant? Iubitor J". Sâu: „De ce nu-mi 
dai măcar adresa, să pot să-ți scriu cât 
plâng. Xz“. etc. Cele mai multe sunt sorise 
cu sorisorl seorete. Odată zării următârele 
șire: „zasmanmindd. cnmb. Ds. kth pth 
cduqzhs dsqd lum ds snm ehker? Cdlzbm 
st md sqntudqzr oktr sz Kdz“. Forma ciu
dată a acestei combinații de slove, îmi es- 
oitâ ouriositatea, și mai mult de trecere de 
vreme, decât nădăjduind s’o pot desoifra, 
m’am apuoat să caut cheia tăinuitei scrieri.. 
Am aflat'o. Literile sunt sorise ou un loc 
spre stânga în alfabet, b pentru c, e pen
tru f eto. După ce-am descifrat taina și 
am oetit aoel trist: „Părăsită deol! Și el, 
oare avea eă fiă fiul meu și al tău? Mâne 
nu vei mai găsi pe Lea ta"... ml-a părut 
o’am făcut o faptă oriminală, oă am pătruns 
în sufletul unui nenorooit, fără să am drep
tul s’o fao... mi-se păru, oă fao crima pe 
oare o făcu Faust, când străbătu în doaia 
virginală a Margaretei...

Și a doua Ș(fi n’am oetit jurnale, 
de frioă să nu găsesc la soirile (filei o no
tiță despre „un misterios suicid" sâu „pe»* 
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carii au găsit în Sena cadavrul unei fete 
•eto"...

Și apoi... apoi am uitat Jși eu aoeBt 
inoident, ca Parisian oe sunt.

Cine scie oâte dintre crimele și omo
rurile nopților parisiene nu îșl au începutul 
în acâstă „Petite correspondence"?

** *
Fiind-că a venit vorba despre „pari- 

sienisme par excellence", nu pot sănuvor- 
beso despre un articul forte parisian : „ca
ritatea". NicăirI nu se face atâta caritate 
oa aici. Sunt bogătași, oarl cheltueso în 
fie-oare au cjecl de mii de franol pentru 
scopuri filantropioe. Dâr să nu credeți, că 
acâstă caritate se face în mod resonabil. 
In loc să fiă o binefacere, ea devine une
ori o crimă. Ajunge, oa Ia o serată, unde 
e adunată lamura aristocrației parisiene, să 
povestâsoă o domnă despre nenorocirea 
unei femei sărmana, pe oare a văcjut’o și 
să faoă o mică listă de subsoripțiă, oa pun
gile tuturor să se desohidă ou îmbelșugare

Un oas. O oocână află dela oonsierja 
ei, că sora aoesteia a rămas pe drumuri cu 
șâse copii, oăcl bărbatul ei s’a îneoat, voind 
să salveze viața unui nenorooit, oare se 
sbfttea în valuri. Asta a fost într’o Luni, 
Marți era serată la oocâna despre oare vor
bim, și MierourI diminâța pentru nenoro
cita văduvă erau colectați... 100 de franci? 
aș ! o miie? ”aș! <je°e mii? aș 160 demii 
de Jrand. Asta-i caritate? N’are să feri căscă 
văduva momentul când bărbatul ei a pie
rit în valuri? N’are să trâoă anul și ea va 
sta într’o vilă cochetă alăturea de un băr
bat nou.

Un oas interesant de „oaritate" s’a 
petreout de ourend. Frații Coquelin îșl dau 
de mult Ostenâla să întemeieze un fond, 
din care să se ajute notorii și actrițele ne- 
putinciâse si copiii aoestora. Loteria pe 
oare au pus’o la cale însă, nu î-șl putea 
ajunge scopul, loturile nu se vindeau, lu
mea nu era însuflețită pentru oausă. Atunol 
a luat afacerea în mâni Rejana. A trimis 
o sorisâre la jurnalul „Le Figaro", în care 
descrie în puține cuvinte starea lamenta
bilă, în oare trebue să ajunga o aotriță 
după-ce a îmbătrânit, arată oum mor în 
sărăoiă aprâpe tâte acele „dive" și „di- 
vette", cari în tinerețe se juoau ou miliâ- 
nele, a căror portrete se tipăreau odinioră 
alături de portretele reginelor și a eroilor, 
cari mor pentru patriă, oare pănă sunt fru- 
mâse sunt admirate de toți readucând în 
lume idolololatria... pentru-oa să fiă în tâte 
și părăsite de toți oa nisoe ruine, îndată 
oe cele dintâitt orețe li-se sapă în obraz. 
La urmă Rejana se adresâză cetitorilor lui 
„le Figaro" rugându-i să ajute pe acești 
nenorociți și să dea 100 franol — prețul 
fix — în amintirea vre-unti cj9e ferioite 
din viața lor.

Inr’adevăr donațiile au urmat ou su
tele. Dâr oeea-ce e mai interesant, e momen
tul istorio-cultural. Oare e cjiua ferioită din 
viața acestor bogătași ?

• Opt cjecl din sută, — galanteria fran- 
țuzâscă e fără sâmă — au soris „100 franol 
în amintirea cjilei, când am văcjut’o mai în- 
tâitî pe Rejana pe scenă" ,seu „oând am cu- 
nosout’o pe Rejana" său „oând am vorbit 
mai întâifl ou Rejana", etc. eto. Rejana și 
Rejana e sârele vieții celor mai mulțl. Ar
tiștii, bine înțeles, au fost mai ferioițl când 
cutare op al lor a reușit, dâr și aici autorii 
dramatici și aotorii au putut avea ferioirea 
e’o aibă pe Rejana de interpretă a rolului 
prinoipal din dramele lor, său să jâoecuea 
pe aceeași soenă eto.

Dâr se pdte? Nu-i niol unul, oare să-și 
aduoă aminte de cjiua oăsătoriei lui, de cjiua 
nasoerii vre-unul copil, oa de cjiua oea mai 
ferioită a vieții? Veți oăuta în zadar după 
așa oeva, deși, notați bine, nu înțeleg cjiua 
oând și-au oâștigat o socră, ci o uevastă iu
bită !....... Ba da, unul singur. Tenorul Al-
verez dela operă sorie: „100 franci în amin
tirea oăsătoriei mele", dâr adaugă „săvîr- 
șite erl." E clasică acâstă parantesă.

Mai clasică e însă următârea donație: 
„Un anonim, copil de 10 ani, dă din eco
nomiile sale săracilor 100 franol. Micul Ma
urice !“ Un anonim, oare să subsorie .... tre
bue să 1 oheme Moriț!

*

Tot pe vremea aoâsta acum un an s’a 
întâmplat tragioa sinuoidere a sculptorului 
Dupuis și a soției sale. Aoâsta fiind bol
navă de mdrte, bărbatul ei s’aomorit dim
preună cu ea. Acum se întâmplă un oas 
analog. Domnul și dâmna Emond Tarbâ 
des Sablons, ounoscuțl în lumea mare din 
Paris, au fost găsiți morțl Vineri diminâța 
în hotelul lor bogat din rue Ballu. Imediat 
omenii s’au gândit la vre-o crimă său sui- 
oid. Dâr presupunerile au fo t delăturate, 
căol acești soți, treouțl deja de 60 de ani, 
trăiau în cea mai bună înțelegere și erau 
archimilionarl; medioii au constatat o morte 
naturală momentană, pricinuită la amândoi 
din aceeași slăbioiune de inimă.

Dâr oeea-oe n’au putut constata me
dioii e: oare a murit cel d’ntâifl. Dâr ce 
impârtă? veți întreba. Impârtă fârte mult, 
căol după lege averea are să trâcă pe par
tea rudelor aoeluia, oare a murit în urmă, 
căol el a moștenit încă mai nainte de a 
espira averea soțului mort ou o olipă mai 
’nainte.

Cum va descuroa justiția ceea- oe a 
înourcat prin lege... vom vedâ. Pote... cine 
soie... dâoă nu vor putâ arăta adevărul ad- 
vooații... o vor putâ face advocatițele. „Ga
zeta Transilvauiei" a adus deja soirea des
pre oele două advooatițe în Paris. Eu o 
voiti oomplecta spunând, oe impresie a fă- 
out aici jurământul lor. O fac la sfîrșitul 
„curierului", căol vrâu să sfrîșesc ou ceea- 
oe am început.

Soirea despre jurământul dâmnei Pe
tit, întâia advooatiță, a produs sensațiă.. . 
apoi au urmat glumele. Advooatul se nu- 
mesce în franțuzesoe „maître*, femeninul 
trebue să fie, ca „duchesse", „deâsse" eto... 
maîtresse, o, dâr nu vă speriațl 1 Pe aiol 
omenii nu se încruntă și niol nu se revoltă 
oa pe la noi când esprimă cuvântul „me
tresă", oi îl spun surîcjând și ou voce duloe.

Și astfel se va întâmpla, că punând 
președintele tribunalului unui asasin îngro- 
zitârea întrebare: „ce ai de spus spre apă
rare?"... condamnatul, înseninându-se la 
față și arătând pe dâmna Petit,- să cjică: 
„Ma petite maîtresse parlera pour moi !"

Paris, Deoemvrie 19 0.
Sex. Til.

Din pntria proceselor de „laesa- 
maj estate “.

Nu este astăcjl stat în lumea întrâgă, 
unde în statistica tribunalelor se figureze 
în număr așa de mare prooesele de laesa-ma- 
jestate ca în Germania. Lumea se întrâbă, 
și cu drept ouvânt, cum se pote, ca un 
domnitor ca Wilhelm II, să întâmpine atâ 
tea critice în public? și la întrebarea 
aoâsta se răspunde uneori, oă în individu
alitatea lui Wilhelm II, se găsesoe o tră
sătură absolutistică, care ’1 faoe adeseori să 
scape din gură cuvinte, oe nasc un eohou 
de desaprobare la âmenl cu spirit indepen
dent. împăratul vorbesoe și la vorbirile lui 
răspund unii așa, încât îșl atrag pedepse. 
Mai oaraoteristio este în privința aoâsta oașul 
lui Max Harden, care de alt-fel de oâțl-va 
ani încăoe aprâpe în fiă-care an e pedepsit 
cu arest de fortărâță, pentru-că cutâză să 
oritioe vorbirile împăratului:

Intr’un rând Harden, făcând alusinnela 
pasiunea de orator a împăratului, a scrie: 
„A tăoâ e aur, a vorbi e argint; și fie care 
corbnă din aur e făcută* N’a treout mult și 
el fu pedepsit

Sooial-demoorațiI germani repetă în 
tot anul propunerea, ca prooesele da laesa- 
majestate să fiă șterse. Dâr propunerea lor 
n’a avut niol un suooes. Mult mai mari 
șanse pare însă a avâ proiectul liberali
lor germani, oare a fost presentat de cu
rând oonsiliului imperial și al cărui scop este 
reducerea proceselor de felul aoesta. Pro- 
ieotul ouprinde trei puncte. Primul ,<punct 
cere, oa în afacerile de laesa-majestate nu
mai șeful autorității justițiare a imperiu
lui pâte porni prooedura ; al doilea punot 
doresoe respingerea minimului de pedâpsă (2 
luni arest de fortărâță), âr al treilea punot 
vrâ să enunțe, oă pentru deolarațiunl, cari 
se fao în esprimarea unor anumite drepturi, 
sâu în interesul apărării, să nu se pâtă porni 
proces, decât numai atunci, când în forma 

deolarațiunei se ouprinde intenția de a vă
tăma.

Este interesant, că realisarea aoestui 
proiect o doresoe și opiniunea publioă ger
mană. O fâie seriâsă germană, comentând 
aoest proieot, scrie între altele :

„împăratul germau Wilhelm II este 
om de natură impulsivă; oeea-oe îi apasă 
inima, află de grabă un drum pe buzele lui. 
OrI-oât de prețios lucru este în unele pri
vințe aceea, oă domnitorul națiunei nu e 
numai o păpușă, un simplu representant al 
puterii de stat, oi individualitate plină de 
forță, care are idei independente și facul
tate de inițiativă, totuși în statele moderne 
aotivitatea domnitorului are margini. Aoeste 
margini sunt sâu legale, sâu morale. Legale, 
dâoă ele sunt croite de oonstituțiă și mo
rale întru-cât urmâză din ființa sacră și 
inviolabilă a domnitorului, fiind-oă cetățenii 
statului n’au posibilitatea de-a răspunde cu 
arme asemenea la atacurile venite din par
tea domnitorului. împăratul Wilhelm s’a 
năsout orator și ori cât de bucuroB și ade
seori poporul german îi ascultă cuvântul, 
totuși — regretabil — au fost cașuri, când 
cuvintele lui n’au aflat eoou la popârele 
aliate. Vechiul german era om liber, era 
sincer ohiar și față ou regele său. Acâstă 
trăsătură frumâsă a poporului german a ră
mas pănă în timpurile nostre și putem fi 
mai bine mândri de ea, decât să pornim pe 
proourorul de stat, armat ou paragrufii de 
leasa majestate de pe timpul cesarismului 
roman, în contra liberății. Pe German nu-1 
amuțesoe procurorul".

Proiectul despre care am amintit mai 
sus, nu pășesce cu pretensiunl esagerate, 
dâr dâoă ar deveni lege el ar influența bi
nefăcător asupra opiniei publioe germane, 
oare prea adeseori este «gitată prin pro
cese de felul celor ce se fao în Germania, 
mai ales dela pășirea pe tron a actualului 
împărat.

ULTIME SC1B1.
Viena, 27 Decemvrie. Polonii 

din Galiția au început pe cale pri
vată negocieri cu Cehii, pentru ai 
îndemna se renunțe la continuarea 
obstrucțiunei în noul parlament.

Paris, 26 Dec. O enormă sen- 
sațiune produce în lumea politică 
de aici un articol al oficiosei rusesc! 
„Novoe Premia*, îndreptat în contra 
armatei francese.

ț)iarul L'Intransigeant cjice că de 
sigur acel articol a fost inspirat de 
Țarul Nicolae.

fiarele anglo-file „Aurore* și „Pe
tit Republique* speră că articolul ofi- 
cibsei rusesol va duce la o apropi
ată ruptură a alianței franco-ruse.

Roma, 26 Dec. Făcendu-se la 
Vatican socotâla veniturilor în anul 
curent jubilai1, s’a constatat, că așa 
numitul obol al Sfântului Petru, a aug
mentat în acest an tesaurul Vatica
nului cu opt m'lione de franci, fără 
a socoti și bogatele daruri primite 
de Papa Leo XIII.

Londra, 26 Dec. Regina Victoria 
a Engliterei este bolnavă de câteva 
cjile. Medicii au declarat, că se im
pune în mod absolut, ca Regina se 
schimbe cât mai curend climatul.

Viena, 26 Dec. Din Constanti- 
nopol se telegrafeză, că ministrul 
plenipotențiar al Greciei, d. Mavro- 
cordat, va presenta cțilele acestea 
guvernului otoman o nouă protesta
ția energică în contra masacrelor pe 
cari le sevîrșesc bandele bulgare din Ma
cedonia.

Londra, 26 Dec. Generalul Kit
chener telegrafeză, că trupele en- 
glese ale generalului Brabant, tri
mise în urmărirea Burilor năvăliți 
în Capland, au ocupat orășelul Brits- 
town din nordul Caplandului. Acum 
câte-va cjile acest orășel a fost ocu
pat de Burii năvălitori, cari îose l’au 
părăsit imediat, ducendu-se spre li
nia ferată Capetown-Kimberley cu 
intenția de a o distruge.

Londra, 26 Dec. O telegramă a 
cjiarului „Daily Mail" anunță, că 
1500 de OlandesI din districtul Fi- 
lipstown (Caplandul de nord) s’au 
unit cu Burii invadați și au dat o 
luptă crâncenă lângă orășelul Bur- 
ghersdorp cu trupele englese. Tru
pele englese au fost isgonite, sufe
rind pierderi mari.

Londra, 26 Decemvrie. ț)iarul 
„Daily Mail" primesce din Capetown 
o telegramă spunend că un detașa
ment complet înarmat, compus din 
OlandesI revoltați, a trecut apele flu
viului Oranje și a ocupat orășelul 
Zuurberg, unde s’a întărit.

Londra, 26 Decemvrie. Genera
lul Kitchener telegrafeză, că trupele 
generalului Knox au dat un asalt 
puternic în contra orășelului Steins- 
burg din Oranje, unde se afla un 
detașament bur, isbutind se ocupe 
orașul. Burii încercând Un atac în 
contra Englesilor, au fost respinși.

Paris, 26 Decemvrie. Din Pe
king se telegrafeză, că un detașament 
frances a fost atacat în localitatea Titsai 
lângă Paotingfu de cătră 2500 soldați 
chinesi. O luptă crâncenă s’a desfă
șurat între micul detașament frances 
și soldații chinesi, cari au fost res
pinși. Chinesii au pierdut 1000 ;una 
miie) morți, 5 stbgurl și 4 tunuri. 
Apoi Francesii au incendiat orașul. 
Francesii n’a suferit nici o perdere,

Viena, 26 Decemvrie. Din Pe
king se telegrafeză, că guvernul chi
nes a arestat pe prinții Tuan și Kwang, 
autorii principali ai măcelurilor de astă- 
vară. Cercurile diplomatice din Pe
king deduc de aici, că guvernul chi
nes este gata se satisfacă cererile 
puterilor formulate în nota colectivă 
ce s’a remis plenipotențiarilor chi
nesi acum câte-va 4^e-

O i & ist fii iț.

Istoria unei căsătorii. Tribunalul 
din Viena a adus cjilele trecute sentință 
într’un proces de divorț uuio în felul său. 
Un funoționar anume Erusr, H. a fost oon- 
dus la altar pe o tinâră fată, care însă în 
decursul vorbirei preotului leșină de-odată 
și căcju în genunohl. Nimeni nu observă, că 
e vorba aiol de un leșin, mai ales oă și mi
rele îngenunohiă lângă mirâsă. Când ajunse 
rândul la sohimbarea inelelor, preotul ob
servă, oă mirâsă nu e la consoiință și în- 
oepu să fie îngrijat din oausă, oă ea pro
nunță ouvântul da așa de înoet, înoât abia 
putu să-l audă. Ceremonialul s’a sfîrșit cu 
aoâsta și mirâsa leșinată fu dusă în sacris
tia, unde curând îșl reveni. Cândi-s’a făcut 
însâ ounosout oă oununia s’a întâmplat mir- sa 
începu să fiă ârașl ouprinsă de un leșin. Pro
testă apoi energic contra validității căsă
toriei susținând, oă ea n’a esprimat ouvân
tul da. In urma aoâsta o mare zăpăcâlă 
se produce între nuntași, cari n’au putut 
faoe alt-ceva, deoât împreună ou mirele să 
implore cosimțămentul miresei. Totul a 
fost însă zadarnic, oăol tînăra ne'7a-tă nu 
voia odată ou capul să trăâsoă ou bărbatul 
ei și deja în cjiua cununiei s’a reîntors la 
părinți și a pornit îndată proces de di
vorț. Ea pretindea, că n’a avut intenția 
de a-se cununa ou EmBt H. și numai si
lită a mers ou el la altar. De asemenea 
susținea hotărît, oă n’a esprimat cuvântul 
da. Tribunalul a deolarat oăsătoria de ne
validă.

Literatură.
Viața și operile lui Aiulreiă Mu- 

reșianu, studiu istoric-literar de loan Ra 
țiu, prof. ord. la preparandia din Blașiă. 
Prețul 2 cor., plus porto 10 bani. Venitul 
curat al acestui op se va contribui la for
marea unui fond pentru Internatul prepa- 
randial din Blașiîi.

Proprietar: Dr. Aurel Mureșianu.
Redactor responsabil: Traian H, Pop.
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Dela „Tipografia A. Mureșianu11 
din Elrașov.

S3 pot procura următ6rele cărți:

Scrieri economice.
Manualul de agricultură al d-lui 

Dr George Maior, profesor de agricultură 
a școla superioră din BucurescI; a apărut 
complet.

Manualul cuprinde patru volume, și 
anume: I Agrologia sâu „Agricultura 
generală11, 524 pag. Prețui 5 cortine (cu 
posta re corn. 5 cor 50 b.)

II. Eitotechnia seu „cultura spe
cială a plantelor.“ pe 611 pag, și 202 
gravuri. Prețul 8 cor. (cu posta recom. 
8 cor. 50 b.)

III. Zootechnia sâu „cultura gene
rală și specială a vitelor'1. Prețul ti co
rtine, (cu posta recomandată 8 cor. 50 bani). 
Volumul acesta se estinde pe 775 pag. și 
are 225 gravuri. A fost premiat și de Aca
demia Română.

IV. Economia Rurală sâu „or- 
ganisațiunea și administrarea moșii 
lor mari și mici* cu 35 figuri interca 
late în text. 8e estinde pe 704 pagine. Pre
țul 8 cortine (cu posta recom. 8 cor. 50 b.)

Manualul d lui Dr. George Maior a 
fost călduros aprețiat din partea întregei 
pres8e române. Se află de venejara și la 
tipografia A. Mureșianu, Brașov. Cele patru 
volumurl se pot procura și deosebit cu pre
țurile arătate mai sus.

*
„JPe pragul mormântului*. Sub 

acest titlu a apărut la tipografia „Au
rora" din Gherla nisce versuri funebrale 
de preotul Grorge Simu. Aceste versuri de 
jale, pe cure autorul le dedică memoriei 
unui binefăcător al sâu, sunt frumose și 
potrivite cu deosebire pentru preoți, în
vățători și cântăreții dela sate. Ele sunt 
clasificate, după cum spune însuși autorul 
în precuvântare, „în partea I, care cuprinde 
cele mai multe versuri pentru popor, pen 
tru acel popor, care apropo singur îșl sus
ține preoțimea și învățătorimea sa", er par
tea ÎL cuprinde versuri de jale pentru căr
turari. Acostă cărticică, cuprincjend 118 
pagine, costă numai 25 or. plus 3 cr. porto 
și se pâte procura și dela Tipografia „A. 
Mureșianu".

reșcă după datele oficiose îndreptate și pu
blicate de ministrul de comerciii.

In partea literară se găsesc bucății 
alese: Cântec (poesiă de Gr. Coșbuc); Osta
șilor Români (P. Dulfii)'; Dorobanțul (G. 
Coșbuo); 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 ouâlor. Urmeză felurite povețe tot 
din sfera economiei casnice.

In fine o interesantă istorisire despre 
Ciudățeniile trăsnetului.

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

Călindarul costă 25 crucen sâu 50 de 
bani esemplarul, (-[- 5 bani porto postai.) 
Vendetorilor se dă rabat cuvenit.

Cursul la bursa din Viena.
Din 24 Deoemvre. n. 1900.

Renta ung. de aur 4°/0......................117.05
Renta de corone ung. 4%. • • • 93.—
Impr. căii. fer. ung. în aur 472°/o • 119.80
Impr. căii. fer. ung. înargint. 4’/20/0 99.50
Oblig, căii. fer. ung. de ost I. emis. 118.—
Bonuri rurale ungare 4°/0 .... 91 90
Bonuri rurale croate-slavone . . . 92.75
Impr. ung. cu premii . . ... .166.-—
Losurl pentru reg. Tisei și Seghedin . 139.—
Renta de argint austr.......................... 98.65
Renta de hârtie austr............................ 98.40
Renta de aur austr............................. 117.55
Losurl din 1860.................................  135.—

Ș ALMANACUL | „Vulturului"
; o căite imposantă, interesantă Ș 
; și voluminbsă, cu preste 100 de ( 

cele mai frumdse ilustrațiunl și
: autotypiî germane, care a eșit 

deja de sub tipar și e gata.
Acest interesant „Almanac" ; 

se va trimite de tot gratuit tutu- ( 
ror Românilor, care vor abona de- > 

j la 1 Ianuarie 1901 fbia „V u Itu- 
rul“ barem pe un pătrar de an, ; 
trimițind prețul de 3 corone 

i înainte la Administrațiunea zia- 
rului „VULTURUL" în Oradea- 
mare (Nagyvârad).

După primirea acestui băga
tei preț de abonament imediat .■ 

\ se espedeză Almanacul la adresa abo- : 
■: nentului. <1195,1—3)

Nr. 6463 -1900.

PUBLICAȚIUNE.
Coustatându-se isbucnirea epi

demiei în rîmătorii de pe teritoriul 
orășenesc, se aduce spre cunoscință, 
că față de aceste animale s’a dispus 
în sensul art. de lege VII. din 1888 
carantina.

Brașov, 17 Decembre 1900. 
1191,1—3 Căpitănatul orășenesc.

Cliief-Office 448, Briiton-Roafl. Moi st.
Sirop ie pept Zagorian

veritabil.
Un leac plăcut de luat atât 
pentru tineri adulțl, cât și 
copil, contra ori și ce fel 
de tuse, catar de pept, flegmă 
și alte suferințe ale peptu- 
iui. Disolvă flegma. O sticla 
costă 3 corone 50 bani și 
se trimite contra asignărei 

prețului de farmacistul
A. Thierry’s Balsaui-Fabrik
in Pregrada bei Rohltsoh-Sauerbrun.

Sticlele să fie astupate cu capse tipărite cu 
firma: A. Thierry’s Schntzengel-Apotheke.

„Călindarul Plugarului11 
pe anul comun 4901, 

se pote procură dela Tipografia A Mureșianu 
din SSrașov.

„Călindarul Plugarului* îutră în anul 
al IX-lea, cuprindând : In partea calendaris
tică: 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.

Urmâză Genealogia domnitorilor; Ta
bele telegramelor și poștale; Competințe 
de timbru și taxe ; Scala timbrelor; apoi 
Târgurile din Ardeal, Bănat și Țâra ungu-

Acții de-ale Băncei austro-ungară . 16.95
Acții de-ale Băncei ung. de credit. 676.—
Acții de-ale Băncei austr. de credit. 671.50
Napoleondorî...........................................19.13
Mărci imperiale germane . . . 117.65
London vista.................................. 240.10
Paris vista...................................... 95.75
Rente de corone austr. 4% • • • 98.60
Note italiene 90.70

Cursul pieței Brașov.
Din 25 Decemvre. 1900.

Bancnota rom. Cump. 
Argint român. Cump. 
Napoleond’orî. Cump. 
Galbeni Cump.
Ruble Rusesc! Cump. 
Mărci germane Cump. 
Lire turcescl Cump. 
Scris, fonc. Albina 5°/0

18.70 Vând.
18.30 Vând.
19.— Vând.
11.30 Vând.
127. Vând.
58.50 Vând.
10.74 Vând.

100.— Vând.

18.80
18.40
19.10
11.4(T

128.-

101.—

Plecarea si sosirea trenurilor ilt stat rog. ung. în Brașov
Valabil din fi Octomvre st. n. 4900.

Plecarea trenurilor din Brașov
Dela Brașov la Budapesta :

I. Trenul mixt la fira 5-8 min. dimin.
II. Tr. aocel. (peste Ciușiu) la 6. 2-45 m. p. m.
III. Trenul de pers, la 6ra 7’48 min. sâra.

Dela Brașov la BucurescI:
I. Trenul de persone la ora 3’55 m. dim. 

II. Trenul mixt la orele 11 a. m.
XII. Trenul accel. la ora 2 19 min. p. m. 

(ce vine pe la Olușiu).
Dela Brașov la Kezdi Oșorlieiu:

I. Trenul de pers, la ora 5'19 min. dim. 
(are legătură cu Tușnad, Ciuc-Szereda, la 
6ra 3’20 min. noptea.

Ih Trenul mixt la 6ra 8'50 min. a. m.
III. Trenul de pers, la ora 3'15 m. p. m. 

(are legătură cu linia Tnșnad-Cluc-Szereda).

Dela Brașov la Zeruesci (gar. Bartolomeiu). 1
I. Trenul mixt la ora 9'2 min. a. m.

II. Trenul mixt la ora 5‘26 min. p. m.
Dela Brașov la Ciuc-Gyiuies:

I. Trenul de pers, la 6ra 5'19 min. dim. 
II. Trenul mixt la ora 8 50 min. a. m.

III. Trenul de pers, la âra 3'15 min. p. m.

Sosirea trenurilor în Brașov:
Dela Budapesta la Brașov:

I. Trenul de persone la ora 8 dim.
II. Tr. accel. peste Ciușiu la 6. 2’9 m. p. m. 

III. Trenul mixt la ora 10'25 min. sâra.
Dela iiucuresci la Brașov:

I. Trenul accel. la ora 2'18 min. p. m. 
n. Trenul pers., la ora 9 27 min. p. m.

III Trenul mixt, la 6ra 5.— min. dim. 
(care circulă numai Vinerea dela Predeal'.

Dela KezrL-Oșorlieiu la Brașov:
I. Trenul de persone la 6ra 8'25 m. dim. 

(are legătură cu St.-Georglu, Ciuc-Sereda 
și Ciuc-Gyimes).

II. Trenul de pers, la ora 1'51 m. p. m. 
IH. Trenul mixt, la ora 6'48 m. sâra 

(are legătură cu Ciuc-Sereda).

Dela Zernescî la Brașov (gar. Bartolomein).
I. Trenul mixt la ora 7’2 min. dim.

II. Trenul mixt la ora 1'12 min. p. m.
Dela Ciiic-Ghimes la Brașov:

I. Trenul de pers, la ora 8’25 m. dim. 
III. Trenul de pers, la ora 1*51 m. p. m. 
III. Trenul mixt la era 6’48 min. sâra

O

A. Mureșianu
Brașov, Tergwl Inwliaâ iW. JW.

Acest stabiliment este proveijut cu cele mai 
bune mijloce tehnice și fiind bine asortat cu tot 
felul de caractere de litere din cele mai moderne 
este pus în posițiune de a putâ esecuta ori-ce 
comande cu promptitudine și acurateța, precum:

IMPRIMATE ARTISTICE
ÎN AUR, ARGINT ȘI COLORI.

CĂRȚI DE SCIINȚĂ,
LITERATURĂ ȘI DIDACTICE

STJ^TVTE.

FOI PERfOBICE.
BILETEIKE VISITĂ

DIFERITE FORMATE.

PROGRAMEJLEGANTE.
BILETE DE LOGODNĂ ȘI DE NUNTĂ

DUPĂ DORINȚĂ ȘI ÎN COLORI.

♦ 
i 
t 
t
♦ 
♦
♦

REGISTRE și IMPRIMATE 
pentru tote speciile de serviciurî 
BILJLÎTȚTTSi.

Corupturi, Adrese,
Circulare, Scrisori. 

(Qou/vapte., m lolă măvi/mea-.

INDUSTRIALE, de HOTELURI 
și RESTAURANTE.

PREpI-CURENȚE ȘI DIVERSE 
BILETE DE ÎNMORMÂNTĂRI, 

se primesc în biuroul

<3

Comandele eventuale
tipografiei, Brașov Târgul Inului Nr. 30, eta- >■ ’. 
giui I, cătră stradă. — Prețurile moderate. — Co- O 
mandele din afară rugăm a le adresa la ®

Tipografia A. MUREȘIANU, Brașov. Q

TZ I s.
Prenumerațiuniie la Gazeta Transilvaniei 

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

ca espedarea se li-se facă după stilul nou.
Domnii, ce se aboneză din nou s6 

lămurit și să arate și posta ultimă,.

ANUNCIURI 
(inserțiam și reclame) 

suni a se adresa subscrisei 
adminîstratiunl. In casui pu
blicării unui anunciu mai muții 
de odată se face scădesnent, 
ca?e cresce cu cât publicarea 
se face mai de multe-ors.

Admit, istr. „Gazetei Trans.“

se potfi face și reîno 

voiesc

binevoiască a scrie adre>a

Administrat. „Gaz. Trans/ 
Abonamente

la

„Gazeta Transilvaniei"
se pot face orî și când pe timp mai 
îndelungat seu lunare.

„Gazeta Transilvaniei “ 
cu numerul ă 10 fii. se vinde 
la Eremias Nepoții.

Tipografia A. Mureșianu, Brașov.


