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București, Noemvrie 1893.

A fost un timp, și au e tocmai mult de 
atunci, pe când nu era in tot partidul con
servator, .așa de bogat in fracțiuni și gru
pări, altă grupane mai mândră de cât cea 
junimistă,. Avead junimiștii, și avea d-1 
Carp în special, clone mari calități mai pre
sus de cât eel-lalți conservatori. Trecutul 
polițe al junimiștilor era proaspet incă, 
iar pe de altă parte, de și restrîns ca nu- 
mer, grupul lor nunaera bărbați de mare 
vază, care aveau un program de guvernă
mânt, care țineau la ideile din program și 
care în fine deja aplicaseră unele dintre 
de în scurtele răstimpuri cât trecuseră la 
putere.

D-1 Carp era foarte falnic de acel pro
gram, mulțumită căruia poseda o situa - 
țiune excepțional de puternică. Era cu a- 
deverat d-l Carp a-tot-puternlc intre toți 
conservatorii. Cu ajutorul seu s’a încercat 
lucrarea cea mai anevoioasă și mai pri
mejdioasă din câte se pot încerca într’un 
partid, adecă mazilirea șefului recunoscut 
al acestuia; și puțin a lipsit ca d-1 Lascar 
Catargiu să fie desevirșit înlăturat, din 
fruntea partidului conservator de către sol
dați! set revoltați, pe care-i sprijinea d-1 
Carp. In ori-ce cas, dacă încercarea n’a 
isbutit, vina nu stă în sarcina acestuia, ci 
a chiar conservatorilor vevoltați, care s’au 
temut la un moment hotăritor de prea 
marea putere ce dobândise căpetenia ju
nimiștilor. După aceea chiar, acum doui 
ani, atât de mare era prestigiul grupării 
d-lui Carp, în cât însuși d-1 Lascar Ca
targiu, adversarul seu cel mai neindurat 
până atunsi, a fost nevoit, pentru-ca să-și 
mențină partidul la putere, să facă apel la 
căpetenia junimiștilor spre a forma îm
preuna cabinetul și a acceptat, el șeful 
vechiu al partidului conservator, o alianță 
întemeiată pe bună parte din programul 
junimist.

Era un adevărat triumf pentru d-1 Carp.
D-1 Catargiu nu fusese învins, dar era 

constrîns acum, ceea ce negreșit însem
nează mai mult în afacerile politice. Juni
mismul era in apogeu.

Cât s’au schimbat însă lucrurile de a- 
tuncî! Doi ani de dile numai au trecut la 
mijloc, și triumful din 1891, aceia care 

nici vruseseră să stea la vorbă cu conser
vatorii in afară de cestiunea reformelor de 
introdus in ■organisarea țerii, aceia care 
trîmbițau, in tăcerea și cu consimțimintul 
conservatorilor, aderarea acestora la ideile 
lor, zac adi înfrânt/, învinși pe toată linia, 
abia după doi ani de guvernare Împreună 
cu d-1 Lascar Catargiu. Triumful a fost 
funest pentru d-1 Caip.

Hărțuiți din toate părțile și pe toată diua 
de către nemulțumiți! conservatori, cu care 
adese se unesc personalități de mare gre
utate in partid, precum președintele Ca
merei și chiar unii miniștri, influența ju
nimiștilor in guvern e adi redusă la nulă, 
a-tot puternicia d-lui Carp trece in stare 
de legendă.

A fost vreme, când d-sa provoca crise 
ministeriale in favoarea sa; adi nu mai 
poate'provoca simple remanieri adminis
trative. La dorințele sale exprese pentru o 
schimbare a administrației superioare, prin 
care să se înlăture unii oameni cu totul 
compromiși, d. Lascar Catargiu i-a răs
puns suind in slujbă pe acei oameni com
promiși.

Reformele guvernului nici pe departe nu 
se mai resimt de ideile junimiste. Este o 
concesiune neprețuită ce se face d-lui Carp, 
atunci când chiar proiectele miniștrilor 
junimiști, care de regulă stirnesc împotri
viri neînchipuite în majoritatea guverna
mentală, isbutesc să treacă numai cu mo
dificări parțiale ; de cele mai multe ori a- 
cele proecte se schimbă in mod esențial 
și pe d’intregul. Programul junimist s’a 
înlăturat încetul cu încetul; ideile cele 
mai scumpe ale grupării junimiste au fost 
date la o parte, și in locul lor es de-asu- 
pra tocmai acele opiniuni, din a cărora 
causă ei combateau odată pe actualii lor 
aliați de guvern. Infringerea d-lui Carp de
vine ast-fel mai dureroasă de cât chiar 
dacă, prin nemulțumirile conservatorilor 
contra d-sale ar fi fost înlăturat deja din 
guvern. Eu nu vreau portofolii, ci pute
rea, dîcea nu de mult d, Carp, înțelegând 
că nu dorește să fie la guvern ca ori-ce 
alt ministru neînsemnător, dar că odată la 
guvern, să-și aplice ideile, să reorganiseze 
țara. Vai! adi d-sa nare puterea, și chiar 
portofoliile, de care grupul seu dispune, 
sunt serios amenințate !

In schimb însă, junimiștii au, de când 
se găsesc împreună cu d. Lascar Catargiu 
la putere, o dureroasă consolațiune : aceea 
de a accepta răspunderea a o mulțime de 
enormități botezate reforme, enormități cu 
atât mai primejdioase, cu cât s’ating de 
cestiunile principale in organisare.

Să cităm una singură dintre aceste e- 
normități, — reforma instrucțiunii publice, 
încercată pe rind de atâția oameni com

petent, dar dusă la capăt fără plan, pe 
apucate, in pripă de d-1 D. Ionescu. A- 
ceastă reformă, care conslitue o desorga- 
nisare a instrucțiunii publice, este pentru 
junimiști o umilință politică, cu atât mai 
mare, cu cât grupul lor are pretenția de 
a li cel mai competent în materie de in
strucțiune.

Au lăsat insă^junimiștii să treacă până 
și programele, de același minis
tru cu aceiași deplină lipsă de cunoștință 
despre ce este școala. Du toate aceste, fi
rește că nici reforma, nici programele nu 
pot conveni grupării junimiste. Ideile pe 
care e basată reforma, tendințele progra
melor sunt diametral opuse ideilor profe
sate de grupul d-lui Carp în cestiunea în
vățământului.

De ce au tăcut insă tocmai asupra a- 
cestei costiuni, in care mai bine Ie venia 
să vorbească, să povățuiască, ba chiar la 
nevoie să se împotrivească ? De ce tace 
insă d-I Carp, in fața continuelor lovituri 
ce s’aduc programului seu de puvernă- 
mint ? De ce tace in fața umilințelor ce 
i-se impun de aiâte ori in guvern și iu 
Cameră, fie de colegii săi miniștri, fie de 
membrii importanți "ai majorității? De ce 
a tăcut anul trecut după chemarea sa la 
ordine venită de la generalul Mânu ? De 
ce a tăcut după înaintarea în funcții a 
oamenilor compromiși din administrație? 
De ce a tăcut anul acesta, după umilința 
nouă ce i-a impus’o generalul Mânu prin 
cuvintarea sa președențială ?

In adincul sufletului seu d-1 Carp trebue 
să fie toarte desgustat de rolul pe care a 
ajuns să-l aibă, și nu mai are putere să 
se opue la nimic.

Influența sau dispărut, programul seu 
s’a înlăturat, și cât ./timp va mal sta în 
guvern nu va mai aveâ decât partea res- 
ponderilor. Este ojstea, ale cărei raze se 
sting. îmbrățișarea conservatorilor a su
grumat junimismul.;

0 supărare din (jele mal caracteristice 
s’a dat pe față in coloanele numărului de 
ieri al «Timpului*.

«Dobrescu Water-clooset, așa dice omul 
de spirit al «Timpul ii«,—care (acel Water- 
clooset, ear nu omul de spirit) se uita la 
Peucescu ca dracul la tămâie, — are acum 
niște saluturi până (a păment pentru den
sul și Dimitrie Sturqza — lucru de necre- 
dut — a început să fașă ochi dulci cum
natului seu P. Carp.;

Priviți pe Pâlladi, pe Stolojan, parcă 
s’au mal subțiat de când aud vorbindu-se 
că e criză ministerială; umblă mai se
meți și legăuându-și brațul stâng ca și 
cum ar ține un portofoliu in partea ini— 
mei.



«Tot partidul liberal suferă de palpitații 
și visează cu ochii deschiși. Năcescu se 
vede drept răsplată trimis președinte la 
Qasație, colectivitatea de sus până jos nu 

-■'se mai gândește de cât la viitoarele mari 
operațiuni financiare.

«Când te găsești într’o ast-fel de stare su
fletească, înțelegeți lesne ce bun ești pen
tru cei-lalți și cum, departe de a trăi intr'o 
atmosferă tulbure, ne găsim în timpuri de 
crisă—blânzi ca mielul.»

Care va să dică nu »blân$i ca mielul«, 
ci îndârjiți ca bursucul ar dori să-î vadă 
omul de spirit al guvernului pe «colecti
viștii», care nu se mai gândesc decât la 
viitoarele mari operațiuni financiare ?«

La ce se vor fi gândind oare aceia, care 
se simt jigniți, când li se impune gândul, 
că s’ar pute, la urma urmelor, ca cei doi 
cumnat! să nu mai trăiască în vrajbă ? — 
Fără îndoială că nu la dragostea frățească.

Vestim pe onorabilul pnblic și pe ci
titorii noștri în deosebi, că cu începere 
de astă-țli răspunderea pentru adminis- 
strațiunea „Corespondenței Româneu o 
are d-1 căpitan Nicu Cheorghies.

Gestiunea română
Ne vin mereu știri din Ardeal, unele mai 

triste decât altele.
AȚI aflăm că frați de ai noștri, care n’au decât 

păcatul de a fi stăruit ca legile să fie păzite cu 
sfințenie, sunt reu tratați prin temnițe. Mâne 
ni se aduce vestea, că în Budapesta se croise 
legi, care jignesc pe frații noștrii în viața lor 
naționala și în cea bisericească. Polmâne ni se 
dau amănunte despre măsurile, prin care gu
vernul țerii vecine vrea să ia pământul de sub 
picioarele fraților noștri. Apoi unul dintre frun
tașii frațițor noștri ne arată cuvintele, pentru 
care a fost nevoit să caute adăpost în mijlo ul 
nostru. Ear altul, fruntea tinerimii noastre, ne 
arată cuvintele, pentru care nn a voit să intre 
în temniță.

Puțin ne pasă! Avem și noi nevoile noastre, 
care sunt multe și Jmari; nu mai avem nici 
timp, nici inimă, nici gând liniștit și pentru 
alții- Dacă frații noștri se ceartă cu concetă
țenii lor maghiari, ne certăm și noi între noi 
chiar mai reu decât denșii cu maghiarii.

Așa ar fi, dacă n’ar mai fi la mijloc și mul
țumirea, pe care o simte ori-și-care dintre noî, 
când își dă seamă, că ori-și-unde trece peste 
hotarele țerii sale, el da de frați, care-1 primesc 
cu brațele deschise, că sunt împregiurul țerii 
sale mii și mii de inimi calde și mii și mii de 
suflete, care înalță rugăciuni la DumneȚeu pen 
tru fericirea neamului, din care face parte.

Amar de țara aceasta, dacă fiii ori nepoții 
noștrii n’ar mai pute să găsească și ei tot inimi 
calde la hotare!

Dacă nu altă ce-va, aceasta trebue să ne facă 
să curmăm pe o clipă certurile noastre, să ne 
potolim și să ne dăm în toată liniștea seamă, 
unde trebue neapărat să ajungă lucrurile, dacă 
conflictul dintre Maghiari și frații noștri nu va 

/ fi resolvat la timp prin bună învoială.
Ori poate că o asemenea resolvare nu mai e 

cu putință ?

Atunci, cu aiât mai vîrtos trebue să ne po
tolim și să ne călcăm cu toții pe inimă.

Bătrânii, care în tinerețele lor au pornit cu
rentul liberal, fiind prieteni personali cu frun
tașii propagatorilor culturali veniți de peste 
Carpați, au putut să cunoască chiar de la înce
putul el mișcarea națională a Românilor din 
țările coroanei ungare. Lucrând atât la 1848, 
cât și mai târȚiii în înțelegere cu oameni ca 
Laurian, Papiii Ilarian, loan Maiorescu, Băr- 
nuțiu, A. Florian, A. Pumnul, P. Oâmpianu 
și alții, ei și-aii dat silința de a cunoaște ces- 
tiunile, de care aceștia erau în primul rend 
preocupați, și au ajuns încetul cu îucetul să 
privească Statul român din punctul de vedere 
al întregului popor românesc și să fie mai mult 
naționaliști decât patrioți.

Spiritul acesta l’aîî propagat și printre oamenii 
mai tineri, care ast-fel s’au interesat și ei de 
cele ce se petrec peste Carpați și ast-fel cunosc 
cestiunea așa numită ardelenească și au cele 
mai bune legături cu frații noștri din Ardeal.

Cu totul ast-fel aceia, care au meritul de a fi 
organisat și condus partidul conservator.

Patrioți în cel mai propriu înțeles al cuvân
tului, ei s’au preocupat numai de interesele spe
ciale ale unei părți din poporul român, au ținut 
departe de la denșii pe propagatorii culturali 
veniți de peste Carpați, n’au ținut să câștige sim
patiile Ardelenilor și nu și-au dat silința să cu
noască cestiunea română. Abia acum, de câți-va 
ani, au înțeles și ei, că e mare lucrul, care se 
pregătește la hotarele apusene ale țerii, și au 
căutat să intre în legătură cu cei de din colo și 
să se preocupe de cestiunea națională.

E deci lucru pecât de firesc, pe atât de ne
îndoios, că nu au conservatorii, când vorba e de 
cestiunea română, competența liberalilor. Pot să 
aibă și vor fi și avend acea-șt iubire, dar nu au 
acea-și pricepere, flind-că nu cunosc din destul 
nici starea Românilor peste Carpați, nici dure
rile, nici aspirațiunile lor.

E cestiune de patriotism luminat, ca conser
vatorii s’o recunoască și ei aceasta și să se îm
pace cu gândul, că în cestiunea română drumul 
indicat de liberali e cel bine ales.

Nu interesele naționale române sunt acele, pe 
care le servesc aceia, care-și dau silința de a 
produce siințîmentul, că nu era în interesul Ro
mânilor de peste Carpați că guvernul român să 
protesteze, când cu discursul rostit de d-1 Petre 
Grădișteanu la banchetul de la Iași, să expulseze 
pe niște tineri ușuratici, care, puși la cale de 
alții, fac apeluri compromițătoare pentru Români, 
ori sa trimiță la căminurile lor pe niște oameni 
amăgiți, care voiesc să-și părăsească țara.

E interesul celor ce trăiesc din conflictul ro- 
mâno-maghiar, ca mișcarea națională română să 
pară primejdioasă, și numai acest interes îl ser
vesc aceia, care vreau să dea mișcării noastre na
ționale un caracter așa dis iredentist.

Românii din țerile coroanei ungare nu vor de 
cât să’și asigureze, fie în regatul ungar, fie în o 
monarchio chabsburgică unitară, o posițiune po
trivită cu aspirațiunile lor legitime, eara noi, 
cei de aici, nu putem, când e vorba de denșii, 
să voim de cât ceea ce și ei înși-și voiesc.

Nu e în privința aceasta admisibilă discuțiu- 
nea între liberali și conservatori; nu au nici 
unii, nici alții droptul de a silui pe Ropiânii din 
din țerile coroanei ungare ori de a-I îndupleca 
să se abată din calea, pe care ei înși-și și-au 
croit-o : această lepădare de sine numai toate 

partidele împreună pot js’o ceara dela frații 
noștri.

Dacă e dar adevărat, că cestiunea română are 
să fie discutată în parlamentul României, sco
pul urmărit de cei ce o vor pune în discuțiune 
unul singur poate să fie : ca să se știe atât în 
țară, cât și peste hotarele țerii, că în cestiunea 
națională toti Românii sunt de acord, pe țermul 
ei toate partidele se întelnesc și că aici în țara 
aceasta numai binevoitorii fraților noștri pot să 
găsească prieteni.

Noi Românii voim pacea și buna înțele
gere, o voim cu toții și în toată sinceritatea. 
Trebue însă să ne dăm seamă și despre situa- 
țiunea ce ni s’ar crea, dacă pacea și buna înțe
legere n’ar fi cu putință.

Au fost, poate, între noi oameni, care temen- 
du-se de consequențele luptei grele, în care 
au intrat frații noștri de peste Carpați, și-au 
dat silința să domolească spiritele. După cele 
petrecute în timpul celor din urmă câți-va ani 
însă, ori-și-care om cu bun simț trebue să fi 
primit convingerea, că încercările de felul acesta 
nu pot de cât să înăsprească lupta. Nimeni nu 
trebue dar să facă de a<Ji înainte asemenea 
încercări.

Dacă nici uniți cu toții într’un gând și în o 
vrere nu vom putea să ajăngem la resolvarea 
prin bună învoială a conflictului, atunci cu 
atât mai vîrtos trebue să ne unim, căci soarta 
poporului român are să se hotărască.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE■ft

SPANIA
Mareșalul Campos a oprit, sub pedeapsă de 

moarte, a se comunica știri în privința operați
unilor militare din Maree.

Se crede că Spania va cere stabilirea unei 
Zone neutre ’n jurul Melillei.

ANGLIA
O depeșă din Londra ne vestește, că în aces^ 

oraș se asigură că individul la care s’au găsit 
alaltăeri materii explosive nu se numește Schnei
der, cum s’a anunțat eri, ci Snyder ; el este 
agentul societății americane pentru patenta ma- 
terilor explosive; dinamita și sticlele găsit li 
dînsul erau mostre (probe):

FRANȚAO
Extrema stângă a hotărît să nu interpeleze 

noul cabinet în privința politicii generale, eșe
cul interpelării fiind sigur.

— O notă a Agenției Havas confirmă, că încă 
nu s’a iscălit nici un aranjament de vr’o natură 
în ceea-ce privește crearea unui Stat în nordul 
Siamului. Negocierile continuă.

— (fiarele anunță că în privința legii asugre 
șederii străinilor în Franța, guvernul ar fi decis 
că străinii care vin ca să exercite o profesiune 
în timp de câte- va luni și se întorc în urmă în 
țara lor, vor face la fie care sosire a noue de- 
clarațiune.

— D-1 Loze, fost prefect de polițe în Paris, i 
plecat eri seara la Viena, unde e numit miniștri 
plenipotențiar.

RUSIA
Oficialul, din St. Petersburg. — publică o 

ordonanță a ministrului finanțelor privitoare la 
emiterea de obligațiuni de drum de fer garan
tare de guvern în modul următor:

Obligațiunile de 4 % de cale ferata Moscova-



Iarăslau. Capital 2.646,000 r. p. — Obligațiuni 
4 »/2 %, cale ferată Kiev-Woronez: capital 
13,000,000. — Obligațiuni 4°/0, Marea Societate 
de căi ferate rusești: capital 9,000.000. — Obli
gațiuni 4‘/2 °/0 calea ferată Sud-Vest: capital, 
30,000,000.

STA TELE-UNITE
O depeșă din New-Yorkne vestește despre o neno

rocire întâmplată pe Ocean. Vaporul englez Jason, 
care mergea de la Calcutta la Boston, s’a scu
fundat aproape de Eastham. 25 oameni din echi- 
pagiu au perit.

TURCIA
Din causa choleriî s’a luat de guvern urmă

toarea măsură, ce ni se vestește telegrafic din 
Constantinopol.

Trenul Orient-Expres, venind din Europa, va 
trebui să se oprească la Mustafa-Pașa, unde că- 
letorii și personalul vor fi supuși la o visită 
medicală. La întoarcere din Coestantinopol 0- 
rientul Expres nu se va mai opri la nici o 
stație intermediară până la Mustafa-Pașa.

ITALIA

In Italia crisa ministerială continuă și va mai 
continua încă. 0 depeșă din Roma cu data de 
24 Noembre ne vestește, că în cercurile parla
mentare se confirmă știrea că d. Zanardelli își 
va depune mâne mandatul de a forma un ca
binet, de oare-ce până acum n’a reușit de loc.

11 Popolo Romano Zice, că regele a socotit că 
compunerea cabinetului ast fel, cum o propunea 
Zanardelli, nu răspunde gravității situațiunii.

BULGARIA
Prințul, miniștrii și biuroul Camerei aii plecat 

eri demineața la Filipopoli ca să asiste la înmor- 
mîntarea fostului ministru Tomakoff.

Se vor întoarce la Sofia la noapte.

PERU
O mare demonstrație s’a făcut luni la Lima 

in contra Republice! Ecuatorului din America- 
de-sud. Președintele a ținut o cuvîntare către 
popor și a promis că va apăra onoarea Perului.

Demonstrația a degenerat în tumult, trupa a 
restabilit ordinea.

SERBIA
O depeșă din Belgrad anunța, că noul minister 

Gruici s’a presentat eri la amiază regelui și’ că 
d-1 Veinici, care a fost numit ministru, a depus 
jurămîntul.

De altă parte, o depeșă din Viena cu data de 
24 Noemvrie, ne spune, că <Jiarul aPolitische 
Corespondenz< află din Belgrad, că ministerul 
Gruici se va presenta Skupstinei.

Programul cabinetului va stărui mai cu seamă 
asupra îmbunătățirii finanțelor, care va tre
bui obținută prin perceperea directă a impo- 
sitelor de cătră Stat și prin economii mari în 
toate ramurile administrației. Guvernul își va 
da de asemenea silințele pentru a înălța presti
giul autorității publice și pentru a crea o bancă 
ipotecară a Statului și bănci agricole.

AU8TR0U-NGARIA
Camera ungară a adoptat eri paragraful fon

durilor secrete din budget, dupe ce d-1 We- 
kerle, prim-ministru, a declarat că crede că opi- 
niunea publică ar fi destul de puternică, ca 
să readucă o oare-care presă pc o cale mai bună. 
Prim-ministrul a protestat contra acusăriî, că 

fondurile secrete ar servi pentru interese de 
partid. Camera a început apoi discuția budge
tului ministerului de finanțe.

GERMANIA

Comisiunea Reichstagului a adoptat convenția 
cu Serbia pentru protecțiunea mărcilor de fa
brică.

— O ciocnire între doue trenuri s’a întâm
plat eri la prânz lângă Ruckau. Un fochist a 
fost ucis. Doi impiegați au fost ușor răniți. 11 
vagoane au deraiat.

Reichstagul a continuat eri discuția proectului 
asupra drepturilor timbrelor. D-1 Buol a decla
rat, că centrul nu respinge în principiu acest 
proect. D-1 Singer declară, că democrații-socia- 
liști vor vota contra imposit'1,’U crupra Bursei, 
pentru-că este destinat să acopere cbeltuelile 
legii militare. D-1 Riedel, ministrul Bavariei, a 
declarat, că este de acord cu majoritatea popo
rului bavarez și cu camera Bavariei, când spune, 
că fie-caie trebue să |se gândească să acopere 
cheltuielile legii militare și că Imperiul trebue 
să ajute pe Statele federale, iar că guvernele 
acestora trebue să evite ori-ce urcare a impo- 
sitelor directe. D-1 Gamp (partidul Imperiului) 
a primit proectul; el a cerut de asemenea un 
imposit asupra conversiunilor împrumuturilor 
străine. D-1 Meyer a declarat, că »Uni unea 
progresistă« nu respinge in principiu proectul 
de import asupra timbrului.

D-1 Miquel, ministrul finanțelor, a apărat sis
temul impositelor prusiene, si-a exprimat satis
facția sa, că vede pe d-nii Gamp și Meyer pri
mind proectul timbrului. Se speră, că acordul 
se va stabili asupra acestui proect și asupra 
altor imposite. Discuția s’a amânat apoi pe 
astă-<Ji.

După cum citim în «Egyetertes», elementul 
clerical început să lucreze energic în contra 
proectului de politică bisericească.

Pe de-o parte se pregătește de clubul din 
Pesta o importantă adunare pentru (Jiua de 14 
Ianuarie viitor, pe de altă parte s’au trimis de
legați ,n soață țara, care se provoace o mișcare 
contrarie reformei.

D-1 Dr. Al. Păun a fost numit medic al plâșei 
Rahova, jud. Vaslui, cu reședința în Pungești.

D-1 inginer Valeria Pușcariîi este numit in
giner al stațiunii de la băi, Govora, in locul 
d-lui inginer C. R. Mircea, demisionat.

Căpitanul D. Gheorghiade din reg. 4 roșiori, 
osândit de consiliul de resboi al corpului 4 de 
armată la 2 ani închisoare pentru mită și falș, 
a fost șters din controalele armatei. I s’a ridicat 
de asemenea dreptul de a purta decoraținni.

D-1 C. S. Codreanu a fost destituit din func
țiunea de sub-prefect al plășii Ialomița, jud. 
Dâmbovița.

S’a admis în corpul tecnic al Statului d-1. 
Alexandru Cantemir, absolvent cu certificat al 
școalei centrale din Paris, d-sa a fost numit 
inginer de tracțiune la căile ferate.

Studenții universitari din Iași au hotarît în
ființarea unei societăți culturale Datoria.

Dumineca noua societate și-a votat statutele 
și a ales comitetul activ, care se compune din 
studenții I. Micu ca președinte, și Ganea, E, 
Stavri, P. Zarifopol, Mavromâti, Averescu, St. 
Dragomir și Catană.

Domnii A. D. Xenopol, A. Vizante, P. Răș- 
canu, N. Culianu și P. Misir, au fost procla
mați membrii de onoare ai societății.

Președința de onoare s’a dat d-lui Xenopol.
Societatea a votat o moțiune, ca comitetul de 

mai sus să aviseze la mijloacele pentru a se 
înființa, cât mai neîntârziat, la Iași, o școală de 
adulți și o bibliotecă populară.

♦
O depeșă din Menton anunță, ca d-I Etienne 

Fould, consulul nostru la Paris, a încetat din 
viață.

Pe Ja începutul lui Ianuarie se vor aduna la 
ministerul de resboi inspectorii generali ai ar
matei, ca să stabilească tablourile de înaintare.

De la curte :
Regele a primit din partea Reginei Regente 

a Țerilor-de-Jos o scrisoare de felicitare, drept 
respuns la notificarea ce ’I s’a făcut de către 
Suveranul nostru pentru nascerea principelui 
Carol.

D. de Weede, minLtru reședințe al Țerilor- 
de-Jos, a remis Regelui scrisoarea de felicitare.

Regele a primit din partea Regelui Italiei o 
scrisoare de felicitare, drept respuns la notifi
carea ce ’I s’a făcut de către Suveranul nostru 
pentru nascerea Principelui Carol.

D. Cavaler Bolatti, însărcinat de afaceri al 
Italiei, a remis Regelui scrisoarea de felicitare.

Din Paris se depeșeaqă cu data de 24 No
embre, că grupul agricol din cameră s’a ocupat 
de urcarea taxelor carnale asupra grâului. A- 
cest grup va cere guvernului să ia inițiativa a- 
cestei urcări.

Eri s’a adunat la Cameră comisiunea de ve
rificare a alegerii de la Berlad, colonelul Ros- 
novanu și d-nil Isăcescu și Zarifopolu s’au pro
nunțat pentru validarea d-lui Emandi, fiul pre
fectului de Tutova. D-nii 0. Resu, Pleșia și V. 
Brătianu au fost de părere să se valideze d-1 
Romalo. Al 7-lea membru al comisiunii d-1 Cer- 
nat din Focșani a Zis, că trebue să se facă o 
altă alegere. D-1 colonel Rosnovanu a fost numit 
raportor al comisiunei.

O ciocnire între doue remorchere, Etna al 
d-lui Caranano și Arhanghel al d-ltu Atanasiu, 
s’a întîmplat în fața Ghecetului.

Etna s’a scufundat; cu ea se afla d-na Ca- 
taoana, o alta doamnă și un copil. Din fericire 
toți au scăpat.

L’independance Romaine de eri anunță, că 
banchetul, care era să se dea d-lui L. Catargiu 
pentru a 70-a aniversare a nașterii sale, nu se 
va mai ține, fiind-că președintele de consilia nu 
este partisan al unor asemenea manifestațiuni.

Intr’aceași vreme vestea banchetului dat de 
funcționarii Ministerului de instrucție șefului 
lor, ministrul, să confirmă. El se va da sâmbătă 
ori Duminică.

♦
Corpul didactic din Focșani s’a constituit în 

societate economică, ale cărei statute au fost deja 
votate și al cărei comitet ce va alege în Zilele 
aceste.

■------------OOOO{gOOOO-------------



AN USCA
de

turghe^ief
Amintire de pe țărmul Rinului

(Urmare)
Luaram drumul spre casă, și Anușca începu 

să rida din nou și să se sbenguească cu mat 
multă prefacere decât înainte. Rumpând o ra
mură lungă, ea o puse pe spat e, ca o pușcă, șl- și 
Înveli capul cu broboada. Țiu minte ca întâlni
răm o numeroasă familie do Engleji; el își 
opriră toți asupra ei ochii lor sticloși din caro 
se citea o mirare liniștită și rece, și ea începu 
să cânte tare ca pentru a-i necăji. Când ajun
serăm acasă, ea se urcă în -dată în odaia ei și 
nu se reivi decât la timpul prânzului, înpodo- 
bită cu cea mal frumoasă rochie, peptănată cu 
îngrijire, talia strânsă în corset și manile în- 
mănușate.

Era un nou rol, pe care vroia să-l joace în 
fața mea, rolul unei persoane modeste și bine 
crescute. Gagin o lasă să facă; era ușor de reijtrt 
că n’o contraria întru nimic.

Câte-o-dată numai se mulțumia să me pri
vească ridicând din umeri, ca și când vroia să-mi 
(Jică:— E un copil; fii răbdător. — îndată ce 
prâncjul se sfârși, ea se scula, ne făcu o În
chinăciune și, punându-și pălăria, ceru voie lui 
Gagin se vadă pe Frau Luise.

— De când ai trebuință de voia mea ? îi res- 
punse el cu surîsul seu obișnuit, de asta-dată 
însă amestecat cu oare-care mirare Ți-e leha
mite cu noi?

— Nu, dar eri încă am promis Frâu Luisei, 
că o să merg s'o ved; apoi am cred ut vreți 
mai bine să petreceți [seara singuri, amândoi. 
D-sa..., adăuga ea arătând u~me, îți va mai po
vesti ce-va.

— Frau Luise, îmi dice Gagin căutând să ’mi 
evite privirea, este veduva fostului primar al 
orașului; e o bătrână cam bleaga, dar foarte 
bună. Ea arătă multă prietenie Anușcel. Aceasta 
apoi are mania d’a se înprietoni cu oameni de o 
condițiune inferioară cea-ce, după mine, e un 
semn de mândrie. Vedeți, că o alint, adougă e| 
după un momont de tăcere; dar ce vreți ? Nu 
știu să fiu pretențios cu nimeni; cum ași fi oare 
cu densa?...

Păstrai tăcerea. Gagin duse convorbirea asu
pra unui alt subiect. Cu cât îi pătrundeam cha- 
racterul, cu atât îmi inspira simpatia.

Nu întârdiai de-al înțelege: era una din acele 
bune naturi ruse, neprihănite, cinstite, simple, 
din nenorocire puțin cam moi, fără relief și 
fără căldură. Tinerețea nu clocotea în vinele lui, 
ea îl însuflețea încetișor.

Era deștept și prietenos dar nu-mi puteam 
închipui ce va deveni, când va ajunge în vârsta 
omului. Artist poate !...

Dar ori-ce arta cere o munca grea, niște si
lințe îndelungi și-mi disei, privind la trăsătu
rile—1 fără virtute, ascultând vocea lui trăgă- 
nată, nici o-dată nu se va puțe sili, la o muncă 
îndelungată și bine călăuzită... Era însă cu ne
putință să nu-1 iubești; ti apropia! de el pe ne
vrute. Petrecurăm aproape patru ore împreună, 
când așecjați unul lângă altul pe divan, când plim
bând u-ne cu pași liniștiți înaintea casei, și acea
stă lungă întrevedere sfîrși prin a ne uni in 
gânduri.

Soarele asfinți, și eii gândeam să ine întorc 
acasă. Anușca nu sosise încă.

— Ea nu face nici o dată ca altele, îmi (|ise- 
Gagin. Vrei să te întovărășesc? Noi vom iatra 
în treacăt pe la Frau Luise pentru a ști, dacă 
densa mai este acolo. Aceasta nu te va înifârzia 
mult.

Ne scoborîsem în oraș, și după ce am stră
bătut cât-va timp o ulicioară strimtă și întorto- 
chiată, ne oprirăm înaintea unei case înalte cu 
patru caturi, care însă n’avea de cât done 
ferestre în lărgime. Catul al doilea înainta spre 
stradă mai mult de cât cel înteiu și ast-fei era 
cu toate. Veijând această locuință, cu împodobiri 
gotice, cu doi stîlpi enormi înaintea ei, un a- 
coperiș ascuțit de olane și o ferestruică avend 
un cocor de fer d’asupra — a! fi <jis o pasăre 
foarte mare tupilata.

— Anușca, strigă Gagin, ești aici ?
O fereastră luminată se deschise în catul al 

treilea, și noi zărirăm capul brun al copilei. La 
spatele ei se arătă fața unei nemțoaice bătrîne 
fără dinți și cu ochii slăbiți de bătrînețe.

— Iată-me, grăi Anușca, rezemându-se cu 
grație pe sprijinătoarea tereștrii; mi-e bine aci... 
Ține, ia asta, adaogă dânsa, aruncând lui Gagin 

. o ramură de geranium. Inchipue-țî că sunt dania 
gândurilor tale.

'Erau Luise se puse să rida.
— N... se întoarce, reluă Gagin ; ar vroi să’ți 

tjică adio.
— Adeverat ? (Jise Anușca. In acest cas, dă-I 

ramura mea.
Am să me cobor.
Inchiijend fereastra, ea mbrățișă pe bătrîna 

nemțoaică, după cum îmi pare.
Gagin îmi întinse tăcend ramura, pe care o 

ținea în mână. O pusei fără vorba în buzunar 
și mergând la locul, unde se străbatea fluviul, 
trecui la cel-lalt mal.

(Va urma)

DARWIN Șl DARWiNIȘTI

In afară de cunoscuțiî enfants terrible, ai 
darwinismulul, mai există un tip de oamenni, 
care prin serioasa lor erudițiune, prin mintea 
lor mare, aii un loc în societatea în adever 
cultă a omenirii. A trece, fără a respunde 
acesțor oameni d. Carol Darwin n’avea drep
tate, căci mare rSii și multă rătăcire au pro
dus acești oameni, agățându-se de teoiia lui.

Așa de pildă Renan, de curând mort, a 
construit o adevărată organisațiune a socie
tății, pe temeiul dafwinismului. «Disprețul lut 
Renan pentru oameni, scrie Brandes, s’a spe- 
«cialisat îtitr’o anume direcțiune, care ’l-a îm- 
«pins la niște conclusiunîcolosal de monstruoase 
«uimindu ne prin francheța grosoloniel lui».

Și, în adevSr, Renan singur dice : «Cum că 
«grosolonia multora este scutul unuia, că su- 
«doarea multora permite unora de a trăi mal 
bine» și așa mai departe. In fine în dialo
gues e t fragments philosopkiques Renan pretinde 
cum că pe calea selecțiunii naturale se va 
forma o specie o parte de oameni, care vor 
deveni niște <JeI adeverați. Acești <Jeî, dotați 
cu niște facultăți fisice și fisiologice excepțio
nale dintr’o parte, iar din altă înarmați sin
guri de științe, vor menține «mulțimea grobiană 
și incultă sub jugul unei frice și supuneri 
oarbe».

După Renan au venit alții și iarăși alții, 
care au pornit p’această cale până la stâlpii 
HerculianI, ba ’l-au depășit chiar.

Și în acest timp,, eând:se scriaui trnte astea, 
ce făcea maestrul ?... Darwi» mormăia niște 
scuse, saă tăcea 1 El cjicea de pildă: «că de 
< și e cam trist, dar totuși trebuește să ne 
«opunem unei creșteri prea mari a pop&rațiu- 
«niloris.. Sau că «trebue fără doar și poate să 
«ne împăcăm ca consecințele vătămătoare ale 
«existenței în societatea umană a oamenilor 
«slabi fisicește, care de altmintrelea erați da- 
«t&rl a pieri». Saii într’un alt Joc: «Criminalii 
«sunt osândîțijla moarte și executați sau întem- 
«nițațî, așa că nu pot transmite în toată liber- 
«tatea generațiunil viitoare defectele lor. Me
lancolicii și nebunii se închid în casele de ne- 
«buni, ori isprăvesc prin sinucidere. Oamenii cn 
«temperamente turbulente mor printr’o moarte 
«accidentală».

Așa dar, după părerea lui Darwin, în socie
tatea umană talc quale este orînduită densa 
acum, procesul unei selecțiun! naturale ’șl ur
mează într’un mod regulat calea sa firească. 
Adecă în această societate mor cel rhl și slabi, 
iar cei buni trăesc.

Dar care sunt cel rei și slabi, și care sunt 
cei buni și tari ?

Din citațiunea de mat sus a cuvintelor lui 
Dawin se vede deja nesiguranța și tonul șo
văitor, lipsit de ori-ce avent al imaginațiuniî. 
El nu ’și poate închipui o societate umană, în 
care criminalii ar fi fost cel mai buni și ca 
atare condamnați la moarte. Și a ’șl închipui 
o asemenea societate de loc nu e tocmai greu. 
Să luăm de pildă chiar sooietatea romană în 
decadența ei, când se omorau cu miile creș
tinii lumei antice. A cești creștini fura ei oare cei 
rSl și cel mal slabi? In resbel, când se cioc
nesc două nații, pe câmpul de luptă mor oare 
cel mal rei ? învinge la resbel oare cel mai 
bun ? Și apoi armata, aceasta chaire â canon, 
care merge lo moarte, să compune densa oare 
din indivizii cei mal slabi al națiunii, sau din 
contra, este formată din floarea poporului, pe 
când acasă remân cel mai slabi, pentru a pro
crea remițend progeniturii lor toate defectele 
lor fizice. Nu mai vorbim despre faptul, că și 
cel mai ordinar criminal poate se fie înzestrat 
cu tot felul de calități naturale, și cu toate 
aste să fie împins de a comite crima prin 
chiar condițiunile înherente formei sociale, 
căreia Darwin T dă dreptul de a resolva ces- 
tiunea—dacă el, acest criminal, este cel mai 
r?u, și trebuiește prin urmare strivit! înve
derat este că pentru a alege pe cel buni de cei 
rei, pe cei slabi de cei tari, în societater umană, 
criteriul isbândeî este prea de tot neîndestu
lător. Legile nature!, aii fost adeseori neso
cotite in societatea omenească, prin voința o- 
mulul, și resultatul lor deteriosat sau chiar in
tervenit.

Această deteriorare și intervertire se observă 
chiar și în regiunile naturii, în afară de ome» 
nire; Darwin însuși a observat’o de a binele; 
așa de pildă, animalelor, care trăiesc sub pă- 
ment nu le trebuesc ochii, căci s’ar consuma 
de geabă o parte oare-carea materialului plastic. 
De aceea observăm, că la părăsiți regresul și 
atrofia ochilor merge crescând într’un mod 
uimitor.

Acest singur exemplu, și sunt mii, dovedește 
că lupta pentru existență, precum și selecțiți
nea, nu tot-d’a-una duc pe ființele vețuitoare 
spie progres, el adese ori înving, sub scutul 
unor împrejurări nenorocite, pentru triumhpul 
celor rei și slabi, adecă la decadență și regres.



Jn oare-care german sub pseudominul de Un- 
lenanter a tipărit anul trecut la Lipsea o pa- 
odie foarte spirituală a teoriei lui Darwin; în 
iceastă carte, necunoscutul german, printr’o 
esătură de argumente foarte istețe, s’a încer- 
:at să demonstreze, că lumea vețuitoare de pe 
globul nostru merge spre regres, și în parti- 
:ular, că maimuța se trage de la om prin se- 
ețiune și luptă pentru existență, iar nu omul 
lin maimuță.

(Va urma) 
------------ OOOO^OOOO-------------

Barbarie ungurească
Arad 16/28 Noemvrie

Am fost la Seghedin, să ved pe cei cinci măr
iri ai causei drepte românești. M’am întors d’a- 
solo cu o impresie, ce vecinie n’are să nii-se 
tearga. Coprinsă în cuvinte nu pot esprima ast-fel 
mpresia mea: de poate ca în privința geografică 
tatul ungar să fie în Europa; în ceea-ce pri
cește însă moravurile sale, este în cea mai bar
ară parte a Asiei, acolo unde oamenii pot fi 
chingiuiți și omoriți, fără ca opinia publică a 
erii, ori statele de prin prejur, să se revolte de 
îeagra tiranie.

Nimic, ca tratamentul deținuților politici la 
ieghedin, nu dovedește criminalitatea cu care 
Jngurii pretind, că alcăt uece un stat civilisat.

Din doue-<Jeci și patru de ore, prisonieril sunt 
inuți 22. ore în celulele lor. Unii cu alți nu 
ie pot intâlni. Nimic nu pot să scrie fără a fi 
controlați de directorul temniței, barbar și ca 
nfățișare și ca maniere. Li-se fac cele mai ne- 
iiujite șicane. Ast-fel îi ține în frig, în lampă 
(as le pune numai cât să li se ajungă cel mult 
>âna la opt ore seara. Infpelulă nu curăță cu 
►eptamâna.

Posta o primesc numai odată pe <Ji, și atunci 
ceara, pe când abia mai au putința să citească. 
3a să poată aduce ceva de afară, țigări, hârtie 
>ri penițe, drojdia de temnițeri îi jefuie ea în 
■odrul mare. Apa de spălat li-se aduce dîntr’un 
canal infect, are un miros nesuferit S* *pun  nu 
i se îngădue, să folosească. Deunăzi Dordea a 
'■erut sare, să’și mai săreze bucatele și pânea 
le orz nesărată. ’I-s’a respuns de prim-temni- 
cerul să dea petiție la minister, căci «favoruri» 
îumal ast-fel se pot dobândi. Va se cjică: să ai 
nâncare ca oamenii, în Seghedin este un «favor», 
îare numai prin rugăminte să poate ajunge. 
3ani de cheltuială nu li-se lasă, ori cât ar aduce 
;u dînși, de cât 50 cr, pe ()i. Beuturi numai în 
irma prescripției medicale li-se lasă. Nu s’a aflat 
nsă până aiji medic, care să le facă acest hatîr. 
^sitele sunt permise numai o-dată pa săptămână : 
Dumineca. Cine vrea însă să visiteze pe un de- 
;inut, trebue să documeuteze că-’i este rudă.

Un nenorocit sfârșit

Un nemărginit de mare adever e în vorba 
Românului, că apa nici în cisme nu e bună. 
Tot așa s’o fi gândit și bietul Ion David din 
comuna Câlnicu din județul Gorj, când pe ’nop- 
tat a plecat de la cârcimă spre casă, aprinZend 
în drum lampele, care nu erau de loc, și cân
tând :

• •••■> .«••
Va să dică sorioară, 
Tot ce T răii în apă moară! —

când țup!... se rostogolește de pe punte in apa 
Câlnicului, care îi era în drum spre casă.

Bietul om, nței în apă n’a putut să-și reca
pete echilibrul, pe care îl lăsase împreună cu 
bănișorii ce-’î avuse la cârcimă.

Și, sau că s’a împlinit Zisa: de ce ți-e frică 
nu scapi! — sau să va fi zăcut vre-un blestem 
asupra capului lui Ion David: să ajungă smoală 
pietrilor și hrană peștilor !. . . a doua Zi a fost 
scos cadavrul lui din apă.

Din evlaviile Caterinei II

In «memoriile» unui însemnat bărbat de stat 
din Rusia, de curând apărute, să găsește o in
teresantă anecdotă asupra vestitei Țarevne. Ar
tistul italian Paisiello avusese fericirea să a- 
jungă în mare prietenie cu împerăteasa și să 
fie foarte agreat de densa, în cât, a ajuns ita
lianul să fie maistru de capelă la Curte, și a- 
fară de asta era încărcat cu onoruri și demni
tăți. Intr’o Zh când artistul da lecții de musica 
împerătesii, densa îl observă că tremură, de fri
gul ce era în odae, și numai decât se desbracă 
de porfira-I încărcată cu briliante, și l-o pune 
lui Paisiello în spate.

Mareșalul curții Beloscloky, care fusese aci 
agreatul suveranei, a început să’l persecute pe 
italian cu o formidabilă ură. Așa că într’o bună 
Zi, căutând cearta cu luminarea, cum se Zice, 
ajunge sa plămuiască pe prietenul autocratei 
stăpâne. Paisiello, care era de o constituție her- 
culiană, l’a recompensat pentru palmă pe rivalul 
seu eu așa un pumn, încât la culcat la pă- 
ment.

Când și-a venit în fire, Beloscloky s’a dus la 
împărăteasă să o roage, să-și concedieze numai 
decât favoritul. Dar Catherina i-a respuns cu 
aceleași vorbe, cu care răspunsese Francisc I 
acelora care îl cereau să concedieze pe Leo
nardo da Vinci, și anume: Nici nu pot, și nici

0 stupiditate și tot de-odată o păcățoșie mai 
nare nici că se poate închipui. Ș’apoi chiar de 
ir merge cine-va cu acte, în prima Duminecă 
iu ’i-ar veni rîndul să documenteze nimic, 
iaci nu-i de cât o singură chilie de primire, 
înde numai pe rînd se permite intrarea. Și 
mm sunt și deținuți unguri (aceștia pe câte 
1—7 ori cel mult 15 ijile, pentru duel), de sine 
>e înțelege, ca întâiu li se face visitatorilor a- 
eestora pe voe.

Nu acest regim temniceresc este însă princi 
lala crimă, ci perversitatea, că păzitori peste 
leținuții politici sunt niște temniceri brutali, 
oști honvezi ungurești, care privesc in «cliențil» 
or ori niște oameni de chinuit, ori — în cașul 
iei mai bun — niște «domni valachi», cărora 

trebue să li se stoarcă până și cel din urmă ban 
din buzunar. Directorul abia T visitează odată 
pe lună, și atunci însă dacă cine-va se plânge, 
da din umeri și <)ice cu mult cinism ca «robii 
așa au obiceiu, să se plângă mereu».

Simțul de dreptate și umanitate nu prin acest 
tratament este însă lovit în față, ci prin faptul 
că acest regim sălbatic s’a introdus în tem
nița SeghedinuJui numai de la 1 Noemvrie 
încoace, de câud sunt acolo osânditii ro- 
mânî. înainte deținuți! stăteau toată Z'ua afară 
prin curte. Nimeni nu-i căuta, câți bani au, 
nici îi oprea să-și aducă d’ale mâncării și bău
turii, cu atât mai puțin îi oprea, ca sa nu se 
adune unul la altul în chilie. Ii închidea numai 
seara la orele 9.

Rusa Șirianul, care a stat, înainte d’a merge 
la Seghedin, în temnița ordinară din Sibiu, la 
un loc cu un asasin, trei hoți do cai și doi 
bătăuși, spunea, că ’i-a fost neasemănat mai 
bine acolo. Cel puțin avea cu cine să vorbească, 
putea să taie lemne, să care apă și să sevîr- 
șească alte lucruri, prin care omora vremea- 
Stând însă în Seghedin timp mal îndelungat,- 
închis 22 ore pe i/i, omul cel mai tare de suflet 
devine idiot.

Hurban, distinsul luptătăr și literat slovac, 
spunea, că cele patru luni cât are să mai stea 
sub actualul regulament draconic, o să-i coste 
mai mult, de cât ’l-au costat cele opt luni de 
până aci! Deja până acum a obosit, în cât nici 
ceti nu mai poate. Toată plăcerea, ce o are e 
că se poate juca cu o pisică, pentru care a 
plătit hoțului de temnicer 10 fl.

Roman, tîner cam debil de constituție, în 
patru septămani a ajuns schelet. Pentru folo
sirea unei perini ’i s’aii luat 20 fl. A dat, căci 
cea «oficioasă» este tare, umplută cu per de 
porc și are un miros nesuferit. Și mai are 11 
luni. Singur Albini se mai ține. E voinic de 
constituție și apoi s’a mai exersat, căci a stat 
înainte 7 luni în temnița ordinară din Cluj.

Dordea, de și numai 2 săptămâni a stat, aple
cat bolnav de stomac, iar Balteș e coprins de o 
melancolie îngrijitoare.

Pe scurt, un regim penitenciar, care ar fi aspru 
și pentru criminali ordinari, dar’mite pentru oa
meni culți, cărora li-ar ii destulă pedeapsă, 
când s’ar ști numai întrerupt! în munca nobilă, 
ce o prestează în spre folosul națiunii.

Cât de mult directorul temniței (Hatzinger) 
ține să’i șicaneze pe deținuți! români se poate 
judeca și din faptul, că nu ’l-a pus nici măcar 
la același despărțământ, să se poată ved6. 
când ies cu șaica în coridor pentru a-’și lua 
«menajul», ci ’i-a împărțit, pe fie-care la altă 
secție. Ast-fel Roman e în parterre, secția II.., 
Albini in etagiu la secția III., Russu IV. (tot 
în etagiu) și Hurban jos, la secția I. Când au 
cerut să fie puși cel puțin câte doi la un loc, 
directorul i-a refusat, ijicând^că la temniță nu se 
cultivă gusturi! «Același director li’a oprit scri
sorile, în care scriu acasă și la prietini, în sti
lul cel mai blând, despre severitatea vieții, cărei 
sunt supuși. Li-s’a îngăduit să descrie numai 
că sunt sănătoși, că au cameră sănătoasă și mân
care bună, cu toate-că odaia e umedă, în cât 
se ved toate cărămizile și podelele pline de stel- 
nițe, chiar mâncarea li-se dă când nesărată, când 
ardeiată, în cât trebue să ai stomac unguresc, 
pentru a putea mistui. Curat ca în Asia : să 
rabiji pedepsele cele mai grele și pe d’asupra 
să și mulțumești pentru ele.

Tendința Ungurilor e vedita : printr’o bruta-

i 
litate oarbă vor să moaie și sperie pe luptători 
naționali romani și slovaci.

Adânc revoltat, atât ca om, cât și 'ca român, 
denunț acestejmiserabile apucături, fraților noștri! 
liberi din România. Foile lor pot să dea în vi
leag aceste fapte adevărate, fără frică d’a li-se 
face din partea procuratorii maghiare proces de 
„calomnie față de autorități", pot să protesteze 
și ca oameni, și ca frați aî noștri contra națio
nalității ungurești, care după-ce ține pe Lucaciu 
în temniță ordinară, supune aceluiaș barbar trata
ment și pe luptătorii din presa română.

Așteptăm ca presa română să protesteze cu 
atât mai osebit, cu cât e vorba aici și de schin- 
qiuirea unor colegi, care chiar de n’ar fi romani, 
merită sprijinul ori-cărui Ziarist cinstit.

Trebue a se ridica o furtună, care să scape 
lumea civilisată de rușinea ce T-o fac ungurii-

(Lupta Națională).



nu vreau, să-ți ascuit rugarea. D-ta ți-aî uitat 
demnitatea, când te-ai apucat la bătae cu un 
om inferior, cu un mare artist. Și într’o atare 
împrejurare îți vine să te minunezi că el și-a 
uitat de sine? Iar în cât privește gradul, te 
asigur ca pot sa-mî procur cincî-()ecî de mare
șali — dar Paisiello, nici unul măcar.

ULTIME INFORMAȚIUNI

O depeșă din Berlin cu data de 24 Noembre, 
ne anunță că comisiunea Reicstagului a adoptat 
tractatele comerciale cu România și cu Serbia.

Vegetarianism.

piarul «Dally Graphic,» vorbește cu multen- 
tusiasm despre o pisică vegetariană dela Hamp- 
ton-Court.. «E mai mult inteligentă de cât alte pi
sici!» <Jice diarul pomenit mai sus. —D-l White 
scrie în & Field» despre o pisică a sa ce o are 
din Persia, și e de 2 anî și jumetate, că nu 
manîncă nici pește nici carne, de cât numai le
gume și pane.....Dec'p”0 un oare-care pisoiu din
New-York de asemenea se spune, că se joacă 
numai cu șoarecii care îi prinde.

Dacă animalismul va merge tot-asa înainte, 
nu va întârzia vremea să vedem câini vorbind... 
ba chiar—maimuțe ținend conferințe !

O desilusie

Notarul din Grosk (Serbia), cu nume le. Petro viei, 
avea o nevastă ca o icoană:

Mititică, durdulie.
Si la față grăsulie...;

Dar tocmai pentru-că densa era frumoasă de 
’ți venea să <Ji°i '■ Of, ș’auleo ! când o vedeai; 
pe când el, ca un om de ’nainte de vremea reu- 
tății, era foarte ursuzi și ca toți bătrînii;... prea 
urîcios, nevestica lui serboaică s’a decis să pă
răsească domiciliul conjugal. Ast-fel, punend mâna 
pe un capital oare-care, într’o bună-iji o pornește la 
drum, și nu se oprește până’n Timișoara (Banat) 
unde se dă jos din tren acompaniată de un tî-’ 
ner, care îi ținuse de urît cât a ținut drumul. 
Sa urcă amendoi într’o birjă și se duc la un hotel 
De diminineață avend nevoe de bani merunți, 
gingașa făptură trimite pe prietenu-i, necunoscut 
înainte, cu niște polișori să îi schimbe. Priete
nul se vede că în loc să schimbe polișorii, s’a 
schimbat el... Decepțiunea amară coprinde atunci 
sufletul tinerei femei, și cu gravitate dînsa și 
dice :

De cât cu așa nevoi 
Mai bine acasă la noi. Sr.

Situația Casei de Economie

85.519
2.155

87.673 
numitei

Situația casei de economie de pe lângă casa 
de depuneri la 31 Octomvrie trecut :

Librete în circulație..........................
Liberate în cursul lunei Octombre.

Total. . .
Din acestea au fos anulate în cursul

luni 4895, remânend în circulație la 1 Noemvrie 
85.778 librete.

In ceea-ce privește sumele depuse :
După ultima situație . .
Depuși în Octomvrie . .

Total. .
Din aceștia s’au restituit în

tombre 924.379 lei, remânend la 1 Noemvrie 
suma de 19.400.582 lei.

. 19.415.012 lei
909.949 »

20.324.916 » 
cursul lunii Oc-

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

Tratează maladiile chirurgicale și genito-urinare. 
Consultațiuni de la 4—6 p. m.

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

Comitetul central al Ligeî Culturale aduce 
călduroasele sale mulțumiri d-luî Locot. Anas- 
tasiu, care a hine-voit a dărui pentru biblioteca 
acestei societăți 30 de exemplare din lucrarea 
sa: «Cetatea Neamțu».

Dumineca 28 Noemvrie este aniversarea luării 
Plevneî, care se va serba cu ceremonialul o- 
bicinuit. Un te-deum se va oficia la biserica din 
dealul Spirii, apoi Regele va primi pe loc de 
filarea trupelor din garnisoană pe detașament.

Principele Ferdinand va defila în capul bata
lionului de venători, al cărui comandant este.

Peste di se vor acorda audiențe la palat, unde 
vor fi deschise și registre de înscriere. Seara va 
fi prând mare la palat.

Diseară se represință la Teatrul Național pen
tru a șaptea oară piesa Microbii Bucureștilor.

Trei comisiuni au foct numite la Ministerul 
de instrucțiune pentru cercetarea cărților didac
tice în lisul școalelor secundare. Aceste comi
siuni se compun ast fel:

D-nii Hajdeu, Nenițescu și Quintescu întâia 
comisîune.

D-nii Negruzzi, Istrati și David Emanuel în 
doua.
D-nuI Disescu C. Dimitrescu Iași și. St. Mi-

hailescu, în a treia comisiune.

a

Un grup de artiști a decis, după inițiativa 
d-luî C. Stăncescu, să institue un curs de de
semn, dc pictură, de sculptură și de estetică.

Ateneul Român le-a oferit localul seu pentru 
acest curs.

I)IN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 24 Noembre 1893

Ședința se deschide la orele 1% sub prese- 
dința d-luî General Mânu.

Presenți 97 deputațî.
Nicolaescu cere dosarele privitoare la afa- 
Schwalb și Goldwurm.
Stoicescu cere dosarele anchetei din Putna

, administrației prefectului Nicolaide.

D-l 
cerile I

D-l
asupra

D-l C. C. Dobrescu cere dosarele anchetelor 
din județele Buzeu, Constanța, Vlașca, Bacău, și 
întreabă, pentru ce s’a confirmat ca ajutor de 
primar în Pleoști d-l Săruleanu, 
profesor.

Se citește proiectul de respuns 
tronului.

Se urmează apoi discuțiunea 
Băncii agricole.

Se resping toate amendamentele 
și se adoptă articolele 1, 8, 9, 10 și 11 fără 
discuțiune.

Articolul 12 prevede, că banca agricolă va avea 
privilegiu asupra obiectelor puse amanet, dar re
cunoaște drept de prioritate proprietarilor pentru 
plata arendilor atât asupra acestui privilegiu, cât 
și asupra privilegiului creditului fonciar rural

După observațiunile făcute de d-l Em. Po- 
rumbaru, care cere să se respecte prioritatea 
proprietarului numai în privința arendeî pe un

care este și

la mesagiul

asupra legii

de la art. 6

an, începând de la semestrul agricol următoi 
aceluia, în care s’a făcut împrumutul; articolu 
12 se modifică și se acordă privilegiu proprie
tarului numai pe 2 ani, cel care urmează îm
prumutului și cel care precede.

Ari. 12. Se adoptă ast-fel modificat. Artico
lele de la 12 până la fine (art. 29) se adopți 
fără discuție.

Legea în total se admite cu 66 voturi con
tra 22.

Se depune pe biuroul Camerei legea, care mo
difică licența pe beuturi.

Apoi urmează o cestiune personală între d-ni‘ 
Popoviei și Dobrescu-Argeș, cu privire la amen
damentul încredințat acestuia, și ne depus df 
densul. D. Dobrescu-Argeș susține, că a veni 
prea târziu la cameră, și de aceia n’a depus a- 
mendamentul.

D. Maior Pruncu intervine și tratează de es
croc pe Dobrescu-Argeș.

Ședința se ridică la orele 3 și jumetate.

SENATUL
Urmarea ședinței de la 24 Noemevrie 1893.
Senatul după-ce votează tractatul de estradari 

a României cu Anglia, maî votează proectul di 
lege prin care i-se acordă D-neî Eufrosina Gri
maldi o pensie de 150 lei pe lună. Senatul si 
ocupă apoi de indigenate. Ședința se ridică li 
4 ore 15 minute.

BIBLIOGRAFIE

A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de d-nu 
Vlăhuță, un frumos volum, asupra căruia vom 
reveni.

Acte și documente din Corespondența diplo
matică a lui Mih. Cogălniceanu,—publicate de 
Vasile M. Cogălniceanu. — A ieșit de ust 
tipar și fascicula IlI-a volumului I.

„Memoriul delegațiunii consiliului general al 
Județutui Constanța« asupra situațiunii acelui 
județ, presentat M. Sale Regelui. O broșurică 
de 16 pag. tipărită la București, tipografia »Gu- 
tenberg®.

Introducere la Ecooomia politică.
Lecțiune de deschidere a cursului ținut la 

facultatoa de drept din Iași,—de N. Basilescu.

LABORATORUL DE CHIMIE

„AURORA»
Brăila. — Strada Regală No. 86. — Brăila

NAE FELICIAN
Situat în colțul Str. Plevneî, 12 bis

Onor. Public va găsi tot d’a una mâncările cele 
mai gustoase calde și reci, diferite Vinuri și alte 
beuturi alese. Serviciul prompt.

Prețuri foarte convenabile
Se primesc și abonamente cu luna și cu cartele. 

Cartela de 30 feluri de mâncări după Lista de <Ji, 
fără deosebire, numai cu 9 Iei.

Onor. Public se va convinge de adever, bine- 
voind a visita acest renumit Restaurant.



LIBRĂRIA IG- HAIMANA BUCURESCI
Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 

regulat A m fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din

JPrețul unei fascicule de 4 coli, 50 bani
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Biblioteca Română Contimporană 
are de scop a mijloci răspândirea căr
ților românesci, oferindu-le cu un preț 
forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesci, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.
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ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei
, » 55 „ 11 „

trimise franco în totă țara.

IG. HAI M ANN, LIBR AR-EDITOR
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Primele fascicule vor coprinde, între 
altele: Trubadurul de Delavrancea, 
Năpasta de Caragiale, Influența 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siil© lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română deDr. Gaster, Conferin
țele Atheneului Român, etc. etc. etc.
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CEL SUPERB CRDOO OE CBÂCIUil Șl AtMIL ilOU
\c6lectiunearevistei •.. ‘

AMICUL COPIILOR
IQSi—32—S3

DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT
Având peste 400 de tablouri!!— Cu preț de 10 lei

__ ' ___
Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte 

de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefanescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.

Depus spre vîmfare numai !a iibraria I. V. SOC&C. m

/
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MAȘINI NOUI
DIN FABRICA

FESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE
r>E, DIFERITE CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICEFURNITURI (WLKTE PENTRU imi'jltM SOI DE STMUfiKXTE TIPOGRAFICINOTE MUZICALE ȘI LITERE CYRILICF PENTRU CÂRTI BISERICESCI
COLECȚIUNI NOUI DE ORNAMENTE

I f
1
1

MATRIȚE ORIGINALE
DIN

AMERICA

FRANȚA

GERMANIA
SI

ITALIA

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE

FANTEZIE, TITLURI, CALIGRAFICE, GOTICE, FLORATE, etc. ne.

CLIȘERIE
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

LINII DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚl, QUADRAȚl ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

Fiefurile Stabilimentului sunt cu 25 % mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit 
de spesele de camd șl transport.

L5“ Se primejte în schimb materiei reduu cn prețuri arantagiose "aCU &3" CondtțtunI favorabile în pIMI -£a

<
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B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERALfDE LA

COMPANIA AMERICANA
BUCURESCI. — Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCI

(lângă farmacia Brus, vis-ă-vis de Luvru)

MAȘIlâE DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA 
Premiate la tote exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore 

Peste 5 milione sunt in întrebuințare. — Garanție pe 5 ani.

Biciclete de siguranță „SPORT” din cari am vendut peste 400 bucăți în România fiind cele 
mal apreciate în streinătate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate!
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Cataldge și intormațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți sâ cumpărați. S


