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Cestiunea rămână

D-l. Eugen Brote a adresat direcțiunii 
„ Timpului? următoarea scrisoare :

Domnule director,

Sub titlul Chestiunea Transilvaniei ați publi
cat iu numărul de astăzi al mult prețuitului 
d-voastre <jiar unele aprecieri, semnate de «Un 
betrân,» al căror cuprins me îndeamnă la unele 
modeste observări ce am să le fac cu permisiu
nea d-voastre.

Chestiunea Transilvaniei e în prima linie o 
chestiune națională. Așa o privim noi dincolo 
și așa, cred, că trebue privită de toți Românii 
ori unde s’ar afla ei. Națională e, fiind-că se 
tratează do desnaționalizarea â trei milioane de 
Români. După chiar firea lucrului toate chesti
unile mari naționale aparțin domeniului tuturor 
partidelor și grupurilor politice.

Tot-d’a-una conduși fiind în acțiunile noastre 
de aceste vederi, partidul național român din 
Transilvania și Ungaria, care cuprinde in sine 
întreg poporul de acolo, n’a căutat nici când 
sprijinul numai a unui singur partid din re
gatul României, dar a primit cu recunoștință 
sprijinul sincer ce i s’a dat de către toate par
tidele politice de aici. Și dacă ar fi după do
rința noastră a Transilvănenilor, ne-am socoti 
cei mai fericiți când am vedea unite toate par
tidele politice din regat in ideea națională, care, 
în cașul de față, se represintă prin chestiunea 
Transilvaniei

Dar cestiunea Transilvaniei e tot odată și o 
cestiune europeană, aparține deci și domeniului 
politicei externe. Pentru deslegarea altor mari 
cestiuni de interes european este foarte impor
tant, dacă populația română a Transilvaniei și 
a părților mărginașe din Ungaria e sau nu e 
mulțumită, și dacă această mulțumire sau ne
mulțumire poate să influențeze asupra atitudinii 
statului român, guvernat în mod constituțional. 
Prin urmare și din acest punct de vedere, nu 
mai puțin important ca cel național, este inte
resul eomun al tutulor Românilor, și nu numai 
a unui singur partid politic, ca cestiunea Tran
silvaniei să fie deslegată intr’un mod mulțumi
tor și în conformitate cu interesele neamului 
românesc preste tot.

Deslegrarea, ea însa-și, e pusă de toți fac
torii competinți pe terim pacinic. In conglăsuire 
cu tradițiile poporului român din monarchia hab- 
sburgică, partidul național român a rămas de la 
existența sa și până astă-ij! în toate manifesta- 
țiunile sale politice leal. El nu cere alt-ceva de 
cât încetarea -supremației maghiare asupritoare 
și a politicei de maghiarisare, inaugurarea unui 
sistem de guvernare întemeiat pe principiul 
egalei îndreptățiri și garantarea liberei desvol- 
voltări culturale naționale a Românilor. Leali

tatea partidului și poporului românesc din Tran
silvania și Ungaria e sinceră și veche, atât de 
veche pe cât de veche e istoria lui. întreaga 
noastră politică se clădește pe această lealitate 
sinceră și veche a poporului, pe care o socotim 
drept o temelie tare și puternică.

Ast-fel își găsește ușor explicația pentru ce 
dușmanii noștri sgudue mai ales la această te
melie ; pentru ce tocmai ei aii inventat așa nu
mitul >Daco-Romanism« în sens politic; pentru 
ce tot ei își dau multe. silințe sa ne presinte 
înaL.tea lumii drept »iredentiști«, cari tind la 
spargerea monarchiei habsburgice, și ca oameni 
periculoși pentru conservarea păcii europene. E 
evident că prin aceste și asemeni apucături 
dușmanii noștri tind a ne lipsi de simpatiile și 
sprijinul popoareler nemaghiare din patrie, de 
bună-voința guvernelor române pe de o parte, 
iar pe de alta a ne face inimice cercurile con
ducătoare politice ale monarchiei habsburgice și 
ale aliaților ei.

Deci toți aceia, fie chiar și dintre conaționalii 
noștri, cari, fără să țină seamă de sentimentele 
adevărate ale poporului român de dincolo de 
munți și de temelia politicei partidului nostru 
național, cred a pută da în împrejurările ac
tuale o soluțiune violentă a chestiune! transil
vane, mână apa pe moara dușmanilor noștri și 
contribue la slăbirea posițiunei noastre fără ca 
să ne poată da în schimb garanția pentru reu
șita politicei lor.

Noi ne bucurăm și ne încuragiăni de zelul 
și de iubirea, cu care frații noștri din regat ne 
sprijinesc in lupta noastră grea. Dar, dacă e să 
învingem, trebue cu toții, mic și mare, tîner și 
betrân, conservatori și liberali, să lucrăm in 
una și aceeași direcție, precum și pretinde o 
causă mare națională.

Primiți domnule director, expresiunea distinsei 
mele considerațiuni ce ve păstrez.

Publicând scrisoarea aceasta, redac- 
țiunea „Timpului1 mai adaogă, drept 
introducere din partea ei, următoarea 
apostrofă:

Primim de la d. Eugen Broto următoarea scri
soare, pe care ne facem o datorie a o însera în 
coloanele Timpului. Ea va dovedi odată mai 
mult că aceia dintre conaționalii noștri din 
România, care cred că trebue să facă din ches
tiunea fraților de peste granițe o chestiune de 
partid, departe de a întâlni aprobarea acelor 
frați, lucrează cu totul în contra sentimentelor 
și aspirațiunilor lor.

Noi credem că confrații noștri de 
la „Timpul*,  oameni alt-fel foarte deș
tept], au dat vorbelor scrise de d-l E. 
Brote o interpretare greșită.

Sunt doue lucruri, care resultă din 
scrisoarea d-lui Brote.

Unul e, că nu trebue nimeni să ne
socotească simțimentul comun al Ro
mânilor de peste Carpați și să se avente 
la manifestațiuni, din care s’ar pută 
trage conclusiunea, că Românii vor să 
ajungă la resolvarea violentă a cestiunii 
române.

Altul e, că Românii toți trebue să fie 
de acord în cestiunea românească.

De unde scoate redacțiunea „Tim
pului*  insinuarea, că e cine-va, care ar 
voi să facă diii cestiunea națională o 
cestiune de partid ?

OOOOȘSoooo- .... .

TEMNIȚA
Cititorii noștri au vedut clilele aceste 

declarațiunea dată de d. E. Brote, cea dată 
de d. A. Popovici și două deosebite dări 
de seamă despre suferințele fraților noștri 
din temnița de la Sighidin.

E peste putință să le fi citit aceste fără 
ca să-și fi reamintit toate opintirile, pe 
care le-a făcut guvernul maghiar în tim
pul celor din urmă vre-o dece ani, ca să 
înăbușe mișcarea națională română. N’ar 
fi dar lucru firesc, dacă ar fi primit și ei, 
ca d. A. Popovici și ca mulți alții, impre/ 
siurna, că intre Români și maghiari s’h> 
încins lnpta <le rasă. y

Așa se explică toate și se explică—nu s^ 
poate mai comod.

Aceia insă, care vorbesc despre lupta de 
rasă, nu-și prea dau seama despre conse- 
quențele firești ak acestui fel de luptă.

E mai pre sus de toată îndoiala, că lupta 
pentru existență se produce pretutin- 
denea, unde deosebite ființe viețuitoare 
au să-și dispute mijoacele de traiu-, deci și 
intre deosebite popoare, care trăesc pe a- 
ceiași bucată de pățnent. Dacă n’ar fi așa, 
n’am ii nevoiți s<vfte constituim în state, 
să croim legi și să ne supunem puterii 
publice.

E deci și intre R^nâni și Maghiari, a- 
colo, unde soarta^a aruncat pe aceiași 
bucată de pămen^mereu încinsă lupta 
pentru existență. iiisă această luptă fi
rească e aceea, ââfecare o înțeleg ceî-ce 
vorbesc despre o Mptd de rasă, căci dacă 
aceasta ar fi, nu Șrțavea nimeni dreptul 
de a se plânge. ’

Lupta de rasă, cum o înțeleg cei ce vor
besc de ea, e manifestarea urei neîmpă
cate, exclude ori și ce învoială și nu se 
poate sfirși de cârc^peirâa cât mai cu- 
rend, nimicirea cu ori-ce mijloace a unuia 
din luptători.

O asemenea luptă nu există intre Ro
mâni și Maghiari. Slide ieri de slaltă-eri, 
ci de sute și iar spițe de ani Românii și 
Maghiarii trăesc i&ftreună fără casă se fi 
manifestat o singwa'dâtă ura neîmpăcată, 
care e nota carac|jg>stică a luptei de rasă. 
A existat numai /fâiid de clase sociale, în
cinsă între explofM|i și-exploatatori, intre 
iobagi și nobili. î ’ ' ’

Abia in secolul! nostru nobilimaa a pus 
cestiunea pe teriâ^ național, și-a ’dat si
lința să angageze £ie poporul maghiar pen
tru interesele ei Mpeciale și să producă 



ura neîmpăcată între Români și Maghiari. 
Și-a dat silința, dar n’a reușit. Și astă-di 
Românul ajută pe Maghiarul ajuns la strim- 
torare, și astă-di Maghiarul ajuta pe Ro
mân, și astă-di Român și Maghiar rid și 
plâng împreună, și astă-di ei ar pute, 
dacă ’i-ar lăsa alții, să trăiască in bună 
păce și să urmeze fără de sguduiri sociale 
fireasca luptă pentru existență.

Dacă n’ar fi aceasta, ni-am perde toată 
nădejdea și ne-am împăca cu gândul, că 
nu ne rămâne de cât să deschidem, mă- 
celărmdu-ne între noi, drum larg pentru 
alții.

Adevărul e însă, că și astă-di există nu
mai lupta de clase sociale.

Sunt în țările coroanei ungare milioane 
de oameni, care muncesc în sudoarea fe
ței lor, și nobilimea maghiară, deprinsă 
de veacuri să trăiască pe nemuncite, vrea 
să aibă și de adi înainte parte din roadele 
muncii sevîrșite de acele milioane.

Dacă in țerile coroanei ungare ar fi nu
mai maghiari, urmașii nobilimii ar trăi in 
luptă necurmată cu oamenii ieșițî din po
por, *parveniții»  primjdioși, care știu să 
muncească. Maghiarii sunt inse minorita
tea statului ungar : nobilimea trăește dar 
în luptă cu oamenii ieșiți din cele-lalte 
popoare, concurenții ancă mai primejdios!, 
care se bucură de simpatiile mulțimii.

Prea slabă apoi, ca să lupte ea singură, 
ea caută pretutindeni și ia de unde gă
sește slugile devotate, ca s’o ajute și să 
muncească in locul ei.

Poporul maghiar n’a intrat din chiar a 
lui pornire în lupta aceasta, ei a fost pros
tit prin o întinsă și neobosită propagandă.

Alt-fel întregul șir de' prigoniri pornite 
contra propagatorilor români n’ar ave nici 
un înțeles.

Așa cum au putut prosti pe Maghiari, 
exploatatorii ar puie, așa die ei, să-i pros
tească și pe Români, dacă n’ar fi în mij
locul Românilor alți propagatori, care știu 
mai bine de cât cei nemeșești să câștige 
inimile și să lumineze mințile.

Când au simțit, că Românimea își vine 
in fire și începe să înțeleagă, exploatatorii 
au aruncat in temniță pe unul și au lovit 
pe alți câți-va, ca să înspăimenteze pe cei
lalți.

Acum inse Românii au început să se 
îmbărbăteze.

încă unul, și-au dis exploatatorii, și au 
aruncat in temniță, pe al doilea, care a 
intrat cu inima voioasă, fiind-că știa, care 
au să fie efectele jertfei ce aduce.

încă unul! și încă unul! — și cu cât 
mai mulți intrau, cu atât mai virtos se 
îmbărbătau Românii.

De vre-o opt ani de dile una singură e 
preocuparea guvernului din Budapesta: 
Pe cine mai are să înlătureze, pentru-ca 
lucrurile să meargă?

Intrebându-se mereu și înlăturând mereu 
adi pe unul, mâne pe altul, a ajuns în cele 
din urmă să ridice pe toți Românii in pi
cioare și să alarmeze toate cercurile poli
tice din Europa.

Dacă se va urma tot ast-fel înainte, nu 
mai remâne în cele din urmă decât ca 
Românii să pună mâna pe par.

Cu toate aceste guvernul nu numai ur
mează înainte, ci a mai și înăsprit regimul 
pentru cei aruncați in temniță.

Eată, după a noastră părere, cel mai de 
căpetenie dintre cuvintele, pentru care 
d-lor E. Brote și A. Popovici nu le era 
iertat să mai intre in temniță.

Aceia, care au intrat mai nainte, n’au 
făcut-o nici din amor propriu, nici din 
incăpăținare, nici spre a se pune în evi
dență, ci pentru-ca să-i' îmbărbăteze pe 
Români și să tragă luarea aminte a lumii 
asupra celor ce se petrec in țerile supuse 
Coroanei ungare a împăratului Francisc 
Tosif.

Suferințele îndurate de Părintele Dr. A. 
Lucaciu au umplut păharul: de aici îna
inte jertfa de sine e cel puțin de prisos, 
dacă nu primejdioasă. '

Reu au făcut, după a noastră părere, 
cei ce s’au mai presentat în fața curții cu 
jurați din Cluj și după-ce lumea era con
vinsă, că nu c judecătorie curtea aceea, 
ci un for de violentare. Dar au ținut să se 
presente și lumea cea mai multă lăudă, așa 
mi separe, hotărirea lor; nuni se cuvine 
dar nici noue să-i mustrăm.

Trebue însă să fim cu toții chibzuit! și 
să nu tragem din suferințele lor conse- 
qunțele, pe care prigonitorii lor ar voi să 
le tragem.

Nu! Dumnedeu cel bun și- drept ne va 
da și adi ca’n toate timpurile povața cea 
bună și tărie sufletească, pentru-ca să nu 
ne perdem bunul cumpet.

Căci biruința in lumea aceasta nu e nici 
odată a celor mai rivnitori, ci totdeauna 
a celor mai chibzuiți, și cu cât mai bine 
vom șli să ne stăpânim noi înșine pe noi, 
cu atât mai virtos vom produce in lumea 
ce ne incungiură convingerea, că altora 
nu li-e dat să ne stăpânească.

----------------------e-ooo^oooo-------------------- -

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

FRÂNTA
■9

D-l Dupoy, ales președinte al Camerei, a 
ocupat eri fotoliul președențial mulțumind prin- 
tr’o alocuțiune camerei, de alegere. El a declarat 
că se va sili să asigure libertatea tribunei, să 
conserve funcțiunii sale caracterul ei de urba
nitate, de moderați une și echitate, și a terminat 
exprimând convicțiunea, că noua legislativă va 
justifica speranțele Republice! și a patriei (a- 
plause).

Camera a primit apoi cu 387 voturi, contra 
93, o propunere a d-lui Baradet pentru numirea 
unei comisiuni, care să adune si să publice pro
gramele electorale. Camera a decis ca să se facă 
o anchetă asupra alegerii vicontelui de Vogue.

Majoritatea comisiuni! însărcinate să exami
neze propunerea, care autorisează casele publice 
a primi în timp provisoriu moneda de billon 
italiană, s’a opus acestui proect, pentru că Italia 
nu se angajează să o plătească în aur. D-l Basly 
a depus o propunere pentru numirea unei co
misiuni de 44 membri, însărcinați să facă o 
anchetă asupra grevei de la Pas-de-Calais și 
asupra exploatării de mine.

D-l Basly a cerut urgența și discuția imediată, 
dar în urma observațiunilor ministruiui lucră
rilor publice, a consimțit ca discuția să se amâne 
pe Luni.

GERMANIA

D-l Koenig, antisemit, a propus eri Reichsta 
gului ca să interzică prin lege funcțiunile d 
eclesiastic și de învețăment persoanelor, care n’a 
fi născute și crescute în Germania.

Proiectul de imposit de timbru a fost trimi 
comisiunii după ce guvernul a declarat că < 
contra impositului asupra emisiunilor și după c< 
a promis să presinte Camerii dosarul anchete 
asupra Bursii.

— Ofițerii regimentului rusesc de dragoni dii 
Mlava au invitat la un prânz pe ofițerii ger 
mani din garnisoana Soldau. «Norddeutshe Zei 
tung» anunță în același timp, că funcționari' 
administrației poștelor rusești din Sosnovici ai 
asistat la 3 Decembrie la inaugurarea nouei clă
diri a poștelor germane din Kattsvitz. Ei au te- 
legrafiat omagiile lor secretarului de Stat Stefan, 
care le-a respuns pentru a le mulțumi și pentru 
a le exprima satisfacția, că au asistat la inau
gurare.

ITALIA
I,fiarele Don Chișot și Messagero din Roma Țic. 

că dificultățile ivite în ultimul moment pentru 
compunerea cabinetului ar privi pe d-nul Ba- 
ratteri Don Chișot (Jice, că regele n’a aprobat 
această numire.

Cercurile parlamentare asigură, că în urma re
tușului a d-lor Baratieri, Racchia și San Mar- 
zano de a intra îu combinațiunea Zanardelli, 
acesta ar fi decis să-și depue mandatul.

Eri dimineață regele a primit pe d-nul Za- 
nardelli. Regele a convorbit cu d-nul Zanardelli 
și în urmă cu președintele senatului. Se Țcc că 
d-nul Zanardelli ar fi dat seamă regelui de modul 
cum și-a împlinit până acum misiunea și ar fi 
adăogat că dacă Majestatea Sa crede că n’a res
puns pe deplin la încrederea ce i s’a dat; Ma
jestatea sa are întreg dreptul, după usurile cons- 
tituționsle, de a-i retrage mandatul și de a-1 în
credința altei persoane.

Regele va delibera.

SPANIA
Infantul Don Antonio a plecat eri din Melilla 

și s’a întors în Spania.
— Mareșalul Campos urmărește cu activitate 

ancheta începută la Mellila asupra contrabandei 
de resboiu, se <jice că autoritățile militare spa
niole anterioare ar fi compromise în această 
afacere.

SERBIA

D. Gruitch, președintele noului cabinet, a ci
tit ieri în Scupștină declarația ministerială, în 
care se <Jice, că guvernul va urma în general 
politica cabinetului Dokici și va căuta să-și 
păstreze relațiunile sale corecte și amicale cu 
toate puterile, că este cu totul decis să respecte 
drepturile internaționale și tratatele și spera că 
cele l’alte state vor păstra aceiași atitudine față 
cu Serbia, că el va înlătura ori-ce ocasiune, care 
să turbure aceste relațiuni și că ast-fel Serbia 
va putea, fi liniștită, să se ocupe de politica ei 
internă.

AUSTRO-UNGÂRIA
Relativ la aserțiunea (Țarului < Figaro» din 

Paris, că Italia ar fi avut intențiunea în Sep- 
ternbre să atace Franța și că n’a fost împede- 
cată Ia aceasta decât prin intervențiunea ener
gică a Astro-Ungariei, o depeșă din Viena anunță 
că (Țarul «Fremdenblatt» declară din sorginte 
foarte sigură, că cercurile competente din Viena 
nu știu nimic în această privință, și că Italia
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ire dorește pacea, nu s’a gândit și nici nu se 
indește să atace Eranța, și că prin urmare, 
ustro-Ungaria n’a avut ocasiunea să lucreze 

i contra acestui pretins proiect.
Camera deputaților a aprobat eri proectul de 

itindere a asigurării contra accidentelor la im- 
egații căilor ferate și ai navigațiunii interne, 

, întreprinderea de măturare a străzilor, la 
npiegații teatrelor, la pompieri și alții. Camera 
mai primit de asemenea o propunere întinând 

:ea mesură legală asupra serviciului poștelor 
telegrafului. Ministrul a promis că va face 

îeasta.

ANGLIA

Guvernul a declarat eri Camerei Comunelor, 
i protocolul pentru stabilirea unui stat neutru 
itre Siam și posesiunile engleze a fost iscălit, 
ranjamentul definitiv va indica, dacă acest Stat 
lutru va trebui pus sub protecțiunea Chinei; 
nă acum însă nu este încheiat.
»Agenția Reuter*  anunță, că unul din directorii 

incii de Parisfa plecat la Madrid invitat fiind de 
ivernul spaniol ca să se ocupe de negociațiunile 
•ivitoare la afacerile căilor ferate și ale tesau- 
ilui.
— Juriul însărcinat cu autopsia cadavrului 

'ofesornlui Tyndal, care a murit alaltă-eri, a 
iclarat, că moartea i-a venit în urma unei prea 
ari dose de chlorat pe care soția lui i-a dat 
n nebăgare do seamă.

CEcrricjL

In locul d-lui N. C. Budu, dimisionat, s’a con- 
rmat de primar al orașului Berlad d-1 Costa
le Alexiu.

♦
O depeșă din Constantinopol cu data de 7 

jcemvrie nou, ne anunță că Carantina de la 
iiistafa Pașa și de la Zidefce pe linia Saloni- 
îlui a fost desființată.—Proveniențele românești 
i vin pe Dunăre vor fi supuse numai la o 
iservațiune 24 ore.

Eri dimineță, pe când un tren de marfă ma- 
ivra în gara de Nord, macazul Radu Stoica, 
ire voia sa lege niște vagoane de mașină, a fost 
ivit de un vagon și a re mas mort pe loc.

♦
O nouă disposițiune luată la Ministerul de res- 

)iu hotărăște, că de aici înainte axamenele că- 
tanilor pentru gradul do maior se vor ține în 
na Aprilie, îu loc de Octomvrie.

♦
Principele Ferdinand și Principesa Maria vor 
eca pe-la 7 s’au 8 Decemvrie la Coburg, nnde 
ir petrece Crăciunul.

♦
Consiliul sanitar superior a decis să scoată la 

mcurs toate posturile de medici ocupate acuma 
■ovisoriu.

♦
•■Agenția Havas» priimește o telegramă din 

erlin cu data de 6 Decemvrie nou, care anunță 
'• tratatele comerciale cu România și Serbia aii 
st adoptate de comisia Reichstagului.

♦
D-1 G. S. Cjistofor a fost numit profesor cu 

;lu definitiv la catedra de drept comercial, ad- 
inistrativ și constituțional de la școala comer- 
ală din Iași, pe care catedra o avea cu titlul 
■ovisoriu.

S’a acordat exequaturul regal D-lui Richard 
Kiliani în calitate de consul al Imperiului Ger
man pentru județele de dincoace de Milcov (afară 
de Brăila), cu reședința în București.

In curînd se va face la Iași o alegere parțială 
penrru consiliu județean. Liberali din loc să 
abțin.

♦
Pa lângă reorganisarea administrativă a jude

țelor, guver nul este decis să se atingă și de or- 
ganisarea comunelor rurale. Consiliul de miniș
trii a discutat cjilele din urmă un proect de lege 
asupra acestei cești uni; acel proect de lege să 
va depune filele acestea la Cameră.

■9-
Un doliu în lumea mare.
Astă-Ți despre (Jiuă a încetat din viața D-na 

Văcărescu, soția d-lui Radu Văcărescu, prefectul 
cel nou de Mușcel.

D-na Văcărescu lasă un copil.
♦

Șefii și sub-șefii de biurouri de la ministerul 
de resboiiî vor fi îmbrăcați de acum înainte în 
uniformă.

♦
In primă-vară se va face în R.-Săiat canali

zare și introducerea apei.

O unguroaică, anume Boriș, servitoare în 
strada Saturn, fiind părăsită de amantul ei, a 
cercat aseară să se sinucidă, bând o soluție de 
fosfor disolvat în apă. In urma ajutorului me
dical ce i s’a dat la timp, ea a scăpat.

♦
Demisiunea d lui I. Iancovescu din postul de 

inspector administrativ a fost primită.

D-1 colonel N. Ionescu, comandantul regimen
tului Mircea No. 32, și-a dat demisiunen din 
armată. Această demisiune a fost primită.

--------------------cx^OO^OOOO-------------------

DE LA LIGA
•» ■
Secțiunea ligei »Predeal« va ține Dumi

necă 28 a. c., in cătunul Azuga, adunarea 
generală a tutulor membrilor.—In această 
adunare se vor discuta mai multe cestiuni 
importante referitoare la progresul secțiu
nii. Intre altele se va alege noul comitet 
și se va face o dare de seamă, despre 
starea financiară a acestei secțiuni. în
demnăm pe toți membri a lua parte, fiind 
unica adunare generală, care se ține în 
cursul acestui an.

Liga culturală ne comunică, că pe lângă su
mele deja adunate pentru fondul de protestare 
a maf primit încă și următoarele doue :

Suma colectată de d-l I. Negre, președintele 
Ligei culturale secția Piatra-Neamț, lei 75.

Suma colectată de d-l M. Miloteanu, pre
ședintele Ligei secțiunea T.- Severin, lei 373. 
Total lei 448.

Duminecă 28 Noevrie, ora 2 p. in. se va ținea 
în sala cea mare a Ateneului Român o întru
nire a secției București a Ligei culturale La 
ordinea cjilei :

Deschiderea ședinței de D-nu președinda V. 
A. Urechiă.

Darea de seamă a casierului;
Darea de seamă a secretarului;
Complectarea comitetului prin alegerea a doue 

persoane în locurile remase vacante.
Secția Ligei Predeal.

ProiectDl de respuns Ia Mesagiiil legal
Ni se spune, că cu ocasiunea discu- 

țiunilor privitoare Ia adresă atât în Senat, 
cât și în Cameră, se va pune în dis- 
cutiune si cestiunea română.

Eată proiestele de respuns:

PROIECTUL SENATULUI
Sire,

Cu un sentiment de viuă și nemărginită bu
curie Senatul a ascultat cuvintele rostite de că
tre Majestatea Voastră cu ocasiunea deschiderii 
sesiunii sale anuale. El se simte fericit a reînoi 
expresiunea întregului seu devotament către 
Augusta Persoană și către Dinastia Majestății 
Voastre.

Nașterea tânărului Principe Carol a fost o 
sărbătoare pentru întreaga națiune. Aceasta vede 
în tânăra mlădiță, răsădită și crescută pe pă
mântul României, o legătură și mai strînsă 
între Țară și Dinastie, o asigurare și mai te
meinică a viitorului ei.

Sin’,
Situațiunca politică a României capătă din <Ji 

în Ț o mai mare tărie. Ea inspiră stimă Eu
ropei, încredere și respect puterilor. Această 
situațiune nu se datorește de cât unei constante 
politice înțelepte și cumpătate, dictată de ade
văratele interese permanente ale Națiunii. Nu
mai grație unei asemenea politice de pace și 
de ordine, precum și lealităței cu care guvernul 
practică respectul legăturilor internaționale, Ro
mânia întreține cu toate puterile raporturi ami
cale și pe deplin satisfăcătoare.

încredințarea dată de Majestatea Voastră, că 
și anul acesta liniștea Europei este asigurată, a 
fost primită de Senat cu adâncă mulțumire.

Sub aripele păcii rodnice, tînărul Stat român 
putea-va deci, fără șovăire, să ducă mai departe 
munca sa de transformare și să-și desvolte în 
toate direcțiunile forțele de viață.

Proiectele de legi ce, din lipsă de timp, au 
rămas ne votate în sesiunea trecută, și cele ce 
se anunță acum prin Mesagiu, vor forma din 
parte-ne obiectul unor studii conștiincioase, unor 
deliberațiuni mature și luminate. Aceste proiecte, 
prefăcute în legi, aii menirea: unele a îndrepta 
defectele și neajunsurile constatate de practică 
și experiență, altele a da satisfacere nevoilor 
mereu crescânde ale vieții noastre de Stat mo
dern.

Temelia organisării sănătoase a unui Star fiind 
finanțele sale, și acestea, factorul principal în 
realisarea ori-cărui progres, — Senatul constată 
și de astă dată cu deplină bucurie buna stare 
a finanțelor țării, creditul ei bine și solid înte
meiat, efectele direcțiunii cinstite, regulate și 
prevecjetoare, pacticată de partidul conservator 
în administrați unea banilor publici.

Mulțămita numai acestei direcțiuni, mulță- 
mită reformei sistemului nostru monetar și con
solidării valutei la timpul priincios, Țara a fost 
ferită de perturbațiunile provocate aiurea de 
crisa argintului și de alte cause.

Senatul va cerceta, cu toată atențiunea ce 
merită, proiectele de legi relative la întregirea 
reformei sistemului și organisărei noastre fi
nanciare.

Sire,
La fie-ce r)i sarcina sa; la fie-ce sarcină ora 

sa! Senatul, încălzit prin îndemnurile ce’i adre
sează Alesul Națiune!, și luminat prin pildele 
mărețe de patriotism și de abnegațiune ale Lui, 
își reia activitatea sa cu o nouă rîvnă și ener
gie, având temeinică încredințare, că opera le
gislativă la care se îndeletnicește nu va rămâne 
fără folos pentru țară, nici fără onoare pentru 
densul.

Să trăească Majestatea Voastră, Sire !
Să trăiască Majestatea Sa Regina !
Să trăiască AA. LL. RR. Principele și Prin

cipesa României!



DARWIN Șl DARWINIȘTÎ

E învederat, că această carte germană a unul 
Schopenhamist este o glumă,—nimic mal mult, 
•dar o glumă spirituală și scrisă cu talent. Iată 
însă că la Berlin a apărut o altă carte, scrisă 
de un om cunoscut lumii sciințifice, anume de 
frofesorul Dorn. Acest oin de știi nță demon
stra într’un mod sciințific, că ascitfiî recunoscuțl 
de către darwiniștî ca vețuitoarele, de la care 
’șl trage originea omul, se trag de a dreptul 
de la vcrtebraril pe calea unul lung și neîn
trerupt proces de regres. Cartea lui Dorn a 
produs mare sensație printre darwiniștî. In 
Anglia anul trecut au apărut mal multe lu
crări serioase, datorite condeelor autorisate, 
care observă mal multe evenimente în natură, 
doveditoare, că lupta pentru existență și selec- 
țiunea raturală dă ca resultat un regres vSdit 
în organisațiunea viețuitoarelor.

Aceste lucrări dau mult de gândit. In pri
mul loc însă se naște gândul firesc, că trebue 
să existe neapărat un alt criteriu de cât acela 
al isbândeî și neisbândel, al triumfului și în
vingerii, pentru determinarea indivizilor slabi 
și tari, buni și rSl.

Asupra acestei cestiunl însă este foarte să
racă literatura darwinistă. Sunt cărți și bro
șuri, care se încearcă a aduce lumină asupra 
cestiunii, *)  există chiar o lege a lui Beer, pro
pusă în această privință,—despre aceste toate 
vom vorbi altă dată într’un articol special.

*) Așa de pildr merită a fi citite Martin Histoire des 
Monstres; Les Meures dec fyurmis Dr. Ch. Lulback; 
Coutange : La hitte pour Vexistence; Developpement de 
L’Homm et des animaux par Al Kătiiker.

încheiam pentru astă dată schița noastră 
despre Darwin si Darwinism cu următoarele :

In viața noastră, a României culte, nici Dar
win, nici teoria lui rt’au jucat un mare rol. Lă
sând la oparte câți-va oameni de știință, asu
pra lucrărilor cărora darwinismul a avut oare 
care înrîurire, lumea noastră cultă n’a înțeles 
și n’a priceput teoria lui Darwin. Sunt rnulțl 
cu toate astea, care se încearcă a vorbi des
pre ea. Cu toate astea la noi, ca pretutindeni, 
există un câmp vast pentru aplicațiunea practică 
și verificarea teoretică a acestei teorii. Legile 
schimbărilor, ale eredității, ale acomodațiunil, 
ale luptei pentru existență, ale selecțiunil na- 
surale, sunt în ființă la nol'ca pretutindeni.

De aceea tocmai, aruncând o privire asupra 
trecutului nostru atât de sbuciumat și de po
somorit, putem să ne punem cestiunea de a 
ști dacă tot-d'arma, fie în trecut, fie în present, 
au triunfat la noi în România cel buni și cel 
tari, și aii perit și pier cel slabi și cei rel ?

Oamenii cu mintea senătoasă și cu inima cu
rată ne vor rSspunde desigur, că nu tot-d’auna 
au învins și învig cel buni și au perit și pier 
cel rSl

Lucru firesc, că în acest cas apreciarea celor 
răi va fi diferită. Nu vom intra în aceste amă
nunte ; nu vom pomeni despre aceste diferite 
punte de ved°re, asupra binelui și răului, ade
vărului și minciunel; ne vom mărgini a Șice, 
în general: să piară, acoperite de blestămul 
Românilor paginile istoriei noastre, fie ale celei 
contimporane, unde stă scris triumful min
ciunel și necinstei, victoria jefuitorilor și a îm
pilătorilor poporului, isbânda asupritorului și 
mizeria poporului! Să urăm Românilor, ca în 
viitor victoria să fie pururea a acelor tari, tari 

prin isbânda muncei roditoare a mușchilor vî- 
noșî, tari prin isbînda minții agere, tari prin 
isbânda inimii iubitoare, tari prin isbânda so
lidarității intereselor omenirii.

Z. C. Arbore*

AN USCA
de

TURGHEiOEF
Amintire de pe țărmul Rinului

(Urmare)
Inii adusei aminte, că venind acasă cu inima 

tristă, deși nu gândiam ia nimic, îmi deșteptă 
luarea aminte un miros destul de rar în Ger
mania, dar care-mi era bine-cunoscut. Me oprii 
și veȘui aproape de drum un mic câmp de câ
nepa. Mirosul, pe care-1 răspândea această plantă 
și această amintire me umpluseră de dorința fer- 
binte de-a respira aerul țării natale și de-a călca 
pe pământul rus.— Ce tac aici ? Pentru-ce să 
me mai plimb pe păment străin, în mijlocul unor 
oameni, pe care nu-i cunosc? — strigai fără 
să vreau,—-și apăsarea sdrobitoare, care îmi înă
bușea inima, se schimbă într’o agitațiune amară 
și ferbinte.

Starea, în care me aflam întorcându-me acasă; 
era deosibită de aceea, în care fusesem deunăzi- 
Eram aproape mânios și-mi trebui mult timp 
până să me liniștesc. 0 nemulțumire, de care nu 
puteam să’mi dau seama, me neliniștea.

Sfîrșii prin a me așetja și amintirea despre 
veduva trădătoare, venindu-rai în minte, (ea me 
ocupa oficietl T*  fie-care seară), luai una din scri
sorile ei, dar n’o deschisei. Gândurile mele lu
aseră deja o altă îndrumare.

Mă pusei să cuget.... Mă gândeam la Anfișca- 
îmi veni în minte, ca în curgerea vorbirii noastre 
Gagin îmi dete să înțeleg, că oafre-care împre
jurări îl împedicau de-a se întoarce în Rusia..- 

— E oare în adever sora lui ? me între
bam tare.

Me culcai și făcui încercarea să adorm ; dar 
un ceas mai tărȘiu eram încă sprijinit pe -cot 
și me gândeam mereu la această «năzuroasă co- 
piliță cu rîsul silit.» — îmi aduce a minte pe 
mica Galatee a Farnesinei, îmi Șisei cu jumă
tate de gură, da, și ea nu e sora lui.

Pe când ine gândeam așa, scrisoarea văduvei 
era liniștit întinsă pe podele, luminată de radele 
lunei.

A doua <Ji me dusei iarăși la L... îmi închi
puiam că voi avea cea mai mare plăcere să ved 
pe Gagin ; dar faptul era, că eram împins în 
taină de a ști, dacă Anușca se va purta tot așa 
de ciudat ca și data trecută.

Ii găsii pe amândoi în salon și, lucru ciudat, 
dar care venea de acolo că visasem prea mult 
Rusia în timpul nopții și’n al di mineței, Anușca 
îmi păru cu totul Ruscă. Ca, ea îmi aduse aminte 
una din ținerile fete din popor; îi găsii chiar 
puțin aerul fatelor noastre din casă. Ea purta o 
rochie cam mototolită; perul ei era dat după 
urechi și, stând, fără mișcare, lângă fereastră,— 
ea broda, modest ca și când n’ar fi făcut alt
ceva ia viața ei.

Cu ochii ațintiți asupra lucrului, mai nu vor
bea și trăsăturile ei aveau o expresie așa de 
neînsemnătoare, atât de vulgară, încât me gân
dii fără să vreau la Katia și Mașa, fete ale case
lor noastre. Pentru a desăvârși asemenea, ease 
puse să cânte încetișor cântecul: O mamă, porum- 
rbița mea.

Pe când observam fața ei palidă și privirea- 
stinsă, visurile, care le avusem de ună-Șî, îm 
veniră în minte și me simții coprins de mill 
nu știu din "ce pricină. Vremea era minunat d 
frumoasă.

Gagin ne spuse, că ’șî propune să meargă, c 
să desemneze după natură. Ii cerul voie de-a- 
însoți, dacă tot-de-odată aceasta nu-1 îngreuii

— Din potrivă, îmi response el. Ați pute 
să’mi da ți bune sfaturi.

El își puse o pălărie rotundă â la Van-Dyl 
o bluză și se duse cu cartonul sub-țioară. ' 
urmai. Anușca rămase acasă. Plecând Gagin, 
sfătui ca să bage de seamă ca supa să nu fi 
prea limpede ; ea îi făgădui, că va băga searr 
de toate,

Ajungend intr’o vale, pe care o cunoștea) 
deja, Gagin se așeză pe un bolovan și începu s 
desemneze un sejar bătrân cu ramurile pute) 
nice. Me întinsei pe iarbă și luai o carte ț di 
nu citii mai mult de doue pagini. Pe când Gi 
gin se margini de-a face câte-va trăsături j. 
hârtie, timpul trecu în convorbiri, și în lo 
de-a lucra, discutarăm asupra metodei ce trebi 
urmărită pentru a lucra cu rod, grăutătile < 
trebuesc ocolite, mijloacele ce trebuesc întrebi 
ințate și rolul ce aparține artiștilor epocei de faț

Gagin sfîrși prin a-mi spune, că nu o dispu 
și veni să se tolănească lângă mine. Atunci, li 
sându-ne cu totul inspirațiunei vârstei noastr 
ne-am dat în voia uneia din acele convorbiri ii 
time, când melanlolice, când entusiaste, dar to 
deanna cam nedeslușite, care nouă rușilor e i 
sunt cu deosebire dragi.

Când, în sfârșit, ne săturarăni de atâta v»rb 
luarăm drumul cpre oraș, foarte mulțumiți < 
noi înșine, ca și când am fi împlinit cine șt 
ce menire.

Anușca îmi păru ca mai nainte. Observai < 
multă băgare de seamă și, nu descoperii într’en 
nici urmă de cochetării, nici urmă de arăta 
ca și-ar fi luat un rol— îmi păru de astă da 
foarte fireassă.

— A, tjise Gagin, vecjend-o, ea postește și’ 
ispășește pecatele.

Când veni seara, ea căscă de mai multe o 
fără cea mai mică prefacere și se retrase i 
vreme. Părăsii îndată după aceia pe Gagin ț 
îatorcându-me a casă, nu me dedui în voia ni 
unei cugetări. Toată <Jiua asta aparținu unt 
simțiri pacinice. Totuși, îmi aduc a minte că î 
momentul culcării îmi scăpă fără voie aceas 
esclamare : Nazuroasă copilă!

Și după o clipă de tăcere, adăuga! :
Și totuși, mi-se pare, ca nu-i sora lui!

s. C. (Va urma)
----------------------OOCOgOOOC---------------------

F K Z C JL

La Liesing, lângă Viena, e o mare fabrică d 
boiangerie, în care multe fete își câștigă pâm 
de toate cjilele.

Ispitite de rele porniri și adimenite de cir 
știe cine, mai multe dintre aceste fete s’au îr 
țeles între densele să fure, când pleacă serile 
casă, fie-care câte o bucățică. Luau, precum s 
constatat mai târȘiu, pe sub rochiile lor câte 
bucată din materiile boite gata și eșeau din fi 
bricâ fără ca portarul să bănuiască ce-va.

Ast-fel în timp de câte-va luni au păgubit fi 
brica cu mai multe mii de florini.

Ca să prefacă stofele furate în bani, le vin 



leau cu prețuri do nimic pe la prăvălii', mai 
des la negoțători de vechituri.

țhlele aceste întreagă această ftirătorie s’a dat, 
necum aflăm din fiarele vieneze, într’un mod 
în adever uynitor pe față.

Doue din fete, Magdalina și Maria, s’aîi dus 
pe ’nserate cu o cârpă plină de lucruri furate la 
Adolf Margolici, un negoțător de vechituri, ca 
5a-și venfia marfa.

Negoțătorul, examinând cu băgare de seamă 
marfa, o prețuiește în gândul luî și dă cu so
coteală, că ar pute să dea vr’o cinoî-cjeci de flo
rini pentru ea.

— Cât cereți ? le întrebă apoi.
— Pece florini, — respunde una din fete,— 

o bălană mică; neastâmpărată și reu îmbră
cată.

Om de fire blajină, Marghiolica se uită mirat 
la fata. Hotărât, că ea nu știe să prețuiască 
marfa ce vindo.

— Nu, <Jice el, — stofele aceste prețuesc mai 
mult. De unde le aveți ?

«0 doamne! respunde cea-laltă fată, știm noi 
că prețuesc mai mult, dar n’avem încotro. Le-am 
cumpărat, ca să ne îmbrăcăm noi, suntem însă 
novoite să le vindem, fiind-că nu găsim de lucru 
și n’avem ce să mâncăm.

«Da! —• adăogă mititica, suntem nevoite.
«Atunci de ce să le vindețl ? — (Jice negu

țătorul.— E mai cu minte sale dați amanet,— 
și apoi să le luați ear, când veți găsi bani! 
Altfel ar pute să creadă cine-va, că le-ați furat 
•de unde-va.

Autjind vorba aceasta, cele doue fete se fac 
albe ca varul, și mititica, începând să tremure 
în tot trupul, adună iute marfa, ca să plece 
cât mai curând din fața acestui om fatal.

<Da! E mai cu minte așa. Ve mulțumim, 
domnule! — <)iee ea, și pleacă trăgând și pe 
cea-laltă după densa.

La colț stetea, ca de obiceiu, gardistul Sclimied, 
un gură-cască oficial, care-și face datoria stând 
la postul lui.

Un fior rece coprinde însă pe cale doue fete, 
când dau cu ochii de păzitorul ordinei.

«Vino mai iute! șopti Maria, și amândoue 
fetele iși iuțiră pasul, ca să treacă cât mai re
pede prin fața lui Sclimied.

Schmicd însă nu era numai polițist, ci tot-o- 
dată și om tenăr, curățel și doritor de fețe fru
moase ; iar mititica cea bălană nu fura numai 
stofe boite, ci totodată și ochi omenești.

Mare pecat n’ar fi fost, dacă cele doue fete 
ar fi umblat și ce-va mai încet, ba nici chiar 
dacă el le-ar fi oprit din drum mai ales acum, 
când una din ele, coprinsă de vii emoțiuni, era 
de tot frumușică.

«Mai încet,—ijise el ridând, — și se puse în 
calea celor doue fete.

Ele remaseră o clipă amendoue ca răsărite din 
pământ.

Apoi, spre marea lui uimire, mititica cea ne
astâmpărată că<Ju în genunchi și strigă desnă- 
dăjduită:

«Iartă-ne, domnule, numai de a^tă dată, că nu 
mai furăm și ve spunem și pe cele-lalte!»

Iartă!—Cum oare să nu le ierte, când atât 
de bucuros ar voi să le poată ierta ? Lumea 
însă, vecinie curioasa lume, aleargă din toate 
părțile, ca să vatjă ce e, fiind-că nici a bine, 
nici lucru obicinuit nu este, ca cine-va să ca<jă 
în genunchi în fața unui gardist postat la res- 
pântie.

Date de gol prin propria lor slăbiciune, în- 
cungiorate ge mulțimea înveselită și cu ochii în 
pământ ele au fost duse la comisariatul de po
liție, ca sa înceapă rușinea vieții,

-------------- ---- oOOO§§OCxX=--------------------

DIN UNGARIA
Pisrul Pester Lloyd (în minierul șeii do Mer- 

curi) dupe ce isbucnește într’un entusiasm asu 
pra proectu! de lege al căsătoriei civile, lăudând 
înțelepciunea și îndemânaticia ministrului de jus
tiție Denideriu Szilâgyi, schițează motivarea pro- 
ectului de lege făcută de ministru. Reproducem 
și noi pentru cititorii noștri! o parte din acea 
schiță :

«Tendința corpului nostru legislativ e îndrep- 
«tată spre întărirea organisațiunii statului ungar, 
«spre asigurarea unității lui, și spre unificarea 
«rațiunii politice, pe o cale sigură. Toate aces- 
«stea însă numai atunci pot fi ajunse dacă însăși 
«basa statului, familia, va fi supusă unei orga- 
«nisațiuni unitare de stat, Așa Mar, înainte de 
«toate trebuesc îndepărtate acele piedeci, cari 
«opresc o consolidare unitară a națiunii. Con- 
«trarietățile provenite din diferențe de confesiuni 
«trebue să fie restrînse până la minimum, și o 
«organisare a statului are să între vină acolo, unde 
«contrarietățile nu sunt justificate, spre a deș- 
«tepta și mări conștiința de unitate... Prescrip- 
«țiunile canonice confesionala... se ridică ca niște 
«ziduri despărțitoare, foarte de însemnătate din 
«punctul de vedere politic și de stat, împiede- 
«când desvoltarea conștiinței de unitate... Libera 
«desvoltare, și valoarea, din punct de vedere re- 
«ligios, nu vor fi atinse, nici nu vor fi înpiede- 
«cate. Eără îndoială însă, organizarea civilă a le- 
«giî de căsătorie trebue să fie separată de cea 
«religioasă, ca să nu poată fi considerațiunile 
«religoase un impediment în fața scopului: cu 
itoți locuitorii țării, fără considerație de credințe 
«religioase, să se contopească intr'o națiune uni- 
«tară.»

Noi credem că d-1 Desideriu Sciîayyi, împreună 
cu toți cei de la cârma Ungariei, are un desi- 
derat... dar cine ar putea oare să asigure pe d-1 
ministru al justiției maghiare, că acest desiderium 
nu are sa fie un pium desiderium 2

0 voi...! cei ce ați ajuns sfîrșitul Veacului al 
19-lea, părăsiți ori ce speranță,— de a mai în
ghiți neamuri !

Se.

ZDI’SrZEZZeSZH!

scarpine, și se culca jos, mulțumindu-i prin 
limbagiu-i obicinuit, pentru prietenescul lui ser
viciu, apoi pleca jucând polca, spre casă. Dupe 
stăpânul seu mergea adesea ca un câine, prin 
pădure. Doi ani aproape a durat această idilică 
viață, până la ocasia vînatoarei de Curte : In 
zadar stăpânul seu o tot trimitea acasă, căci....
femeia tot femee (și Creta făcea parte din sexul 
frumos), moare de curiositate! Incopend la sal
turi și jocuri printre copaci, ea ajunge fața vâ
nătorilor, — vrea să știe și ea, ce fac dânșii — 
și... un glonț tiranâ pricinuește trecerea olân- 
dulul ei suflet din astă lume.

Satul întreg plânge astă-dl nenorocirea ce a 
dat peste casa pădurarului.

Pentru copiii lui numai

Negustorul de coloniale Iosif K tihnei din 
Viena, Strada Cornelius, a fost tras în judecată 
în urma descoperirilor ce s’au făcut la cerceta
rea mărfurilor ce vindea. Inspecția sanitară des
coperise intr’o bucătărie a lui Kuhnel, unde dor
meau și cinci copil al lui, o bucătărie care nici- 
de-cum nu se poate asemăna cit iatacul unei 
cucoane mari,—niște cârnațl, pariser, cartaboși, 
niște caș și brânză, câte-va chile de prune us
cate, care începuseră deja să se mucezească, și 
confiscându-I această marfă, îl trage în judecată.

Asusatul spune, că el ținea acea marfă numai 
pentru copiii lui.

— Numai pentru copiii d-tale al păstrat marfa 
aceia stricată ? îl întreabă judecătorul.

— Era numai pentru copiii mei! respunde 
acusatul.

— CreȚi că declarația asta are să te scape ? 
<Jise jucecătorul. Cre<JI d-ta că una ca asta ar 
rămânea nepedepsită ? Nici viața propriilor copii 
nu e permisă a se espuno pericolului pentru un 
câștig i murdar !

Și economicosul negustor fu condamnat la 10 
cjile arest.

Soarta copiștilor

In Sâmbăta trecută în Camera din Bavaria, 
cu prilegiul discuțiunil asupra îmbunătățirii 
stării copiștilor de la Casa de Depuneri s’a citit 
o petiție, din care reproducem o par ie. E foarte 
ușor lucru a lovi in noi și a ne călca în . pi
cioare ca pe un câne care mârâe, nu e de cât 
o jucărie, dar trebue să se țină socoteală că și 
copilul e om. E norocul nostru, că teoria știn- 
ințifică a lui Darwin, a schimbat credința că 
maimuța formează treapta de trecere de la om 
la așa tjisele animale, căci alt-fel un copist nici 
odată nu putea fi sigur de a nu fi clasat între 
maimuțe.

Sr.

LIBRĂRIA SCOALELOR
C. SFETEA t

Bucurescl. — In fața grădinei St. Gheorghe. — Bucurescl

CĂRȚI de școla și literatură

Obiecte de blurou și Registre comerciale

Culori de pictură și aquarele

Toate necesarele desemnuku și picturii
MARE COLECȚIE DE MODELEA

și un bogat asortiment de
FOTOGRAFII ORIGINALE

represintând diferite grupe, scene și peisage rominescl

Catalogul librăriei și cel de colori ustensile se trimite 
la cerere gratis și franco.

Un tragic destin
Cu ocasiunea vânătoarei de Curte din Letz- 

ling (Austria), s’a sevîrșit o jalnică întâmplare. 
Pădurarul D. din satul D. prinsese, sunt acum 
câți-va ani, o purcică sălbatică. El a.cresut-o 
cu biberonul și dupe principiile de educație ale 
lui Jtousseau. Acest liberal tratament pedagogic, 
i-se recompensa pădurarului prin maniera și de
votamentul drăgăstos al purcelii. Ea se ținea 
mereu după vre-unul din membrii familiei pă
durarului, și umbla și se învîrtea prin odăi, fără 
să pricinuiască vre-o superare stăpânei; nu mai 
semena cu nemoteniile sale — doamne ferește!

Dar Creta—căci așa ’I (jicea — nu era numai 
favorita casei; ea ajunsese.să pice în dragostea 
întregului sat; în cât cânii |și pisicile ajunse
seră să fie decepționiști, vetj^ndu-se lipsiți de 
mângăeri, alintări, etc. Creta se oprea bucuros 
în drum, când vre-un băețandru începea so’



Un vot al Camerei
Eri camera a dat un vot, în virtutea căruia 

s’a anulat o alegere și s’a înlăturat isbuc- 
nirea unui' conflict.

Doi canditali guvernamentali, unul con
servator, ear altul junimist., s’au luptat asu
pra mandatului de Bârlad. Conservatorul, 
d-nul Iamandi, n’a obținut majoritatea, dar 
a tost proclamat de biurou: Junimistul d-1 
Romalo, a obținut mandatul, dar n’a fost 
proclamat, fiind-că biuroul anulase trei vo
turi. Vorba era acum, care din amendoi 
are să fi verificat.

De oare-ce verificarea unuia dintre amen
doi ar fi înăsprit, relațiunile între conser
vatori și junimiști și nici corservatori, nici 
junimiști nu au voit să cedeze, s’a găsit un 
tertium și s’a declarat alegerea de nefăcută, 

Cum remâne cu amărăciunile, care s’au 
produs ?

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 24 Noembre 1893

Presenți 115 d-ni deputațî.
D. Cr. Triandafil citește o propunere din ini- 

iativă parlamentară spre a se acorda o recom
pensă națională de 300 lai pe lună d-lui Gh. 
Marian.

Cupe propunerea d-lui I. H. Popp, Camera 
decide ca la începutul fie-cărei ședințe să se 
voteze câte doue recunoașteri și un indigenat.

Se citește raportul comisiunii.
Concluziele raportului sunt:
D-nii colonel Rosnovanu, Isăcescu și Zarifo- 

polu sunt pentru proclamarea ca deputat a d-lui 
Eraandi iar d-niî V. Brătianu, C. Ressu și Pleșa 
sunt pentru d. Romalo.

D. Cernat este de părere a se invalida alege
rea și a d-lui Emandi și a d-lui Romalo și să 
se facă o noua alegere.

Se începe discuțiunea. D-1 Voinov spune că 
nu poate comisia verificatoare să se ocupe, de 
cât de titlurile aceluia care se presintă procla
mat de biroul electorul ; deci camera nu poate 
să se ocupe de cât de validarea sau invalidarea 
alegere! d-lui Romalo, singurul care are man
dat de de deputat de la bitoul electoral. D-1 C. I. 
Nicolaescu cere sase invalideze alegerea, ca ast
fel o ilegalitate cemisă de biroul electoral să se 
înlocuească printr’o legalitate.

Mai vorbesc d-niî M. Budu care se plânge 
de ingerințele săvîrșit de magistrații junimiști 
în favoarea d-lui Romalo, și contra candidatului 
guvernului, d-1 Emandi. și d-l Maior Pruncu 
care se tânguește, că prefectul Emandi a exer
citat nepomenite presiuni asupra alegătorilor 
peotru a face să reușească candidatul Emandi 
fiul seu. «Prefectul Emandi—tjice d-1 Pruncu — 
a furat din casa mea chiar pe un alegător, 
d-1 nnnistru Marghiloman își esprimă regretele 
pentru ajungerea în parlament a cestiuniunii 
acesteia, afirmă ca magistrații n’au dat ajutor 
d-lui Romalo. și spune că d sa n’a luat nici o 
mesură contra magistraților din Berlad, de oare
ce învinuirile aduse în conlor n’aveau nici un 
girant.

La orele 4 jum. ședința se suspendă.
La redeschidere mai vorbesc d-nii Fleva, Po

rumbarii, și Maiorescu asupra modului de pu
nere a votului.

Validarea alegere! să pune la vot. Resul.'atul vo 
tulul- e: 85 voturi pentru anulare, 40 contra.

Alegerea este anulata.
Ședința se rid'că la orele 5 jura.

SENATUL
Ședința de la 25 Noemevrie 1S93.

Ședința se deschide la orele 2 și 30, sub pre- 
ședința d-lui G. Gr. Cantaouzino.

Sunt presenți 75 dd. senatori.
D. Urdăreanu întreabă pe d. ministru de in

terne dacă este adevărat, ca comuna T.-Severin 
a încheiat un contract pentru iluminarea orașu
lui cu electricitate. Tot-de-odată d-sa cere ac
tele relative la desființarea tîrgului de la Stre- 
haia.

D. dr. Garollid dă citire unui proect de lege 
din inițiativă parlamentară, privitor la împedica- 
rea furtului de vite.

Conform regulameutului, propunerea va fi 
tipărită și distribuită Senatului.

Se votează apoi indigenatul d-lui V. Corrieanu; 
se pune la vot recunoașterea d-lui Anton Zissu; 
votul e nul.

Se votează recunoașterea d-lui Nizolae Ion 
Trifonescu.

Senatul se ocupă apoi’cu indigenate.
Ședința se ridică la ora 4.

Ședința de la 2d Noemvrie 1893
Ședința se deschide la orele 2 și jumetate sub 

preșidenția d-lui G. Cantacuzino.
Presenți 75 d-ni senatori.
D. președinte al Senatului anunță încetarea 

din viață a d-lui Miltiade Theodosiade.
D. Garoflid dă citire pentru adoua oară pro

puneri! pentru a se lua mesuri la vîinjarea de 
vite.

Se depune pe biroul Senatului proectul pen
tru ridicarea de rampe la patru gări principale.

Se admit proectele, remase ieri nule, pentru 
recunoașterea calității de cetățeni români a d-lor 
Anton Zissu și Niculae Năsturel.

ULTIME INFORMAȚIUNI
Proiectul de lege pentru modificarea licențelor 

a fost astă-cjî distribuit în Cameră.
♦

Aseară un băiat, anume Ion Vlădescu, în etate 
de 16 ani umblând cu un revolver în mâna, 
arma s’a descărcat și l’a rănit la mână.

♦
Un foc a isbucnit aseară la casa d-lui Ion 

Grădișteanu din str. Romană.
Focul, care a ars un plafond de la o odaie, 

a fost localizat de sergenții companiei de gal
ben.

♦
Din Cameră. La începutul ședinței de astă-<Ji 

d-1’ Colonel Rosnovanu dă expresiune părerii 
sale de reu pentru votul de ieri al Camerei în 
cestiunea alegerii din Berlad.

Care va să (Jică amăriciunile tot mai ur
mează.

La întruuirea săptămânală de mâine seară a 
Ligei culturale, f}-l S. Perietzeanu-Bvzeii va în
treține publicul ca o frumoasă serie de : «Con- 
borbiri patriotice», iar d-1 P. Liciu va recita 
mai multe poesii.

Eri înainte ca să se dea de Cameră votul pri 
care s’a anulat alegerea de la âBrlad, miniștr 
s’au adunat în consiliu chiar în localul Cameri 
ca să discute asupra cestiunei.

Neputendu-se înțelege alt-fel, ei au căcjut d 
acord ca alegerea să se anuleze și să nu se va 
lideze deci nici conservatorul, nici junimistul.

Candidați! pentru viitoarea alegere la colegiu 
I de deputațî din Bârlad, vor fi iarăși d-ni 
Romalo și Emandi, fiul prefectului din loca

Lupta va fi foarte înverșunată. Firește că ad 
versari! vor usa de toate mijloacele : junimistu 
e sprijinit de magistratură, fiul prefectului d 
administrație.

Aseară deputății și senatori! liberali s’au in 
trunit la club și au luat decisiuni despre inter 
pelările ce se vor adresa guvernului asupra ma 
multor cestiuni, cum și atitudinea ce vor păstri 
față cu proiectele de legi ale guvernului.

♦
Aseară a încetat subit din viață servitoarei 

Maria Mitana Sotir, în serviciul D-lui S. Mo 
țăteanu din strada Cicloni.

Cadavrul ei a fost dus la morgă din ordinul 
d-lui procuror de serviciu spre a i se face au
topsia.

Astă-fii de dimineață toate liniile telegrafice 
de pe cheiul Dâmbovițeî, care leagă capitala cu 
cu țara, au fost rupte de poleiu.

Se speră că pînă diseară comunicația telegra
fică va fi restabilită.

A. S. Regală Prințul Ferdinand a făcut aseară 
o vizită d-lui Lascăr-Catargiu.

♦
Se crede că școala de jandarmerie rurală nu 

se va înființa nici la 1 Ianuarie', de oare-ce nu 
sunt fonduri.

Dacă vor fi bani până atunci, jandarmeria ru
rală va fi înființată la 1 Aprilie.

De doue (jile, casierul manutanței municipale 
din București un anume Reichenberg a fugit 
cu suma de 6 mii de 15i.

♦
Mai mulțî senatori și deputațî au oferit aseară 

d-lui Lascar Catargiu portretul șeii în mărime 
naturală lucrat la Paris.

-------------------- o—------------ —

BULETIN ATMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 8 Decembre st. n. 13 ore dina 
înălțimea barometrică la 0°.758.3 
Temperatura aerului. 0c.7
Ventul Calm
Starea cerului Acoperit
Temeperatura maxima de eri 19.0

» min. de astă-<ji 0°.0.
» la noi a variat între — și —-

Timpul urât ce ara avut eri cu ploae, vent 
tare, și polei pe arbori a continuat până astă-qll.

Același timp credem, că a predominat în toata 
țara, de oare-ce mai toate liniile telegrafice sunt 
întrerupte.

BIBLIOGRAFIE
eu______ —

A eșit de sub tipar romanul „Dan“ de’d-nul 
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 usb- 
tipar și fascicula IlI-a volumului I.



LIBRĂRIA IG- HAIMANN, BUCURESCI
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Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în vânzare 
regulat în fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din
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are de scop a mijloci răspândirea căr
ților românesc!, oferindu-le cu un preț 
forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesc!, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.
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Primele fascicule vor coprinde, între 
altele: Trubadurul de Delavrancea, j||f
Năpasta de Caragiale, Influența &

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin
țele Atheneuiui Român, etc. etc. etc.



COLECTIUNEA REVISTEI

COLEC'JIUNI NOUI I>E ORNAMENTE

i/ta fi clifeul din fonderia Thorna Basiltseu.

FRANȚA 
GERMANIA 

si 
ITALIA

DOUE VOLUME IN CUAETO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT 

Având peste 400 de tafel® mH!! — Cia ps*eț de

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 
DB

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

CLIȘERIE
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

LINII 1»E METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚl, QUADRÂțI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI 

Prețurile stabilimentului sunt cu 25 */„ mal eftine de căi ale tuturor fabricilor din străinătate, osebit 
de spesele de vamă și transport.

KS* Se primește în srhlmb material recbîfl eu prețuri arantagiose -gJJ | Condlțlual fiirorabDe In plăți Ti| 4

Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte 
de D-ra Julia B, Ilasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
povești, basme, anecdote, descrieri de voiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.

Depus spre vîncfare numai la librăria I. V> SGGEC.

B. D. ZISMAN
DEBOSITARUL GENERALjDE LA

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

(lângă farmacia Brus, vis-â-vis de Luvrn)

MAȘI3SE DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA
Premiate la t6te exposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore 

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

Biciclete de siguranță „SPORT” din cari âm vândut peste 400 bucăți în România fiind cele 
mal apreciate în streinetate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate!

{EST VÎNZARE ÎN RATE "SU
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți sâ cumpărați.


