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CATE-VA LĂMURIRI
Ni s’au făcut din mai multe părți ob- 

ervațiuni, că Corespondența Ro- 
nână nu se expediază regulat, că ea 
iu se găsește nici pe la chioșcurile din 
lapitală, nici pe la vendetorii ambulanți 
i că nu am trimis exemplare de probă.

Am trimis exemplare din primii mi
neri la un foarte mare număr de per
oane și instituțiuni publice, ni s’a re- 
usat însă fie de adresați, fie de servitorii, 
ie de funcționarii lor, fie, ceea ce de 
isemenea e cu putință, de factorii poștali 
irimirea, și am crețlut, că e o cestiune 
le dignitate și de bună cuviință să înce- 
ăm trimiterea. Aceasta am făcut-o și în 
asul, când exemplarele refusate au fost 
rimise la abonați. Unii dintre aceștia 
tu reclamat, și li se trimite diarul mai 
leparte. Rugăm deci și pe cei-l’alți să 
line-voiască a ne vesti, dacă cu ori fără 
le știrea lor s’a refusat primirea.

Pentru vendar?a cu numeral am luat 
nesuri, ca țliarul să se afle în deposit 
a chioșcuri și la tutungeriile, unde se 
/end și alte diare. Vendetorii ambulanți 
nsă până acum n’au voit să primească 
Corespondența Româna, fiind-că 
;e tem, așa diceaui ei, de trântei!.

Sperăm însă, că în curând va dispare 
emerea aceasta.

Adminlstratâunea.

SITUATIUNEA
Săptămâna trecută s’au ținut, precum 

;e știe, mai multe întruniri, la care au 
uat parte deputați și senatori atât din 
ninoritate, cât și din majoritatea parla- 
nentară. Vorba era să se hotărască 
orma, în care se va pune cestiunea 
’omână în discuțiunea parlamentului 
’oman, și atitudinea ce ar fi avend să 
ibserve atât minoritatea, cât și majo- 
itatea față cu discuțiunea aceasta, pen- 
ru-ca să nu se producă nici în țară, 
îici în afară impresiunea, că există între 
îoi vre-o deosebire de vederi ori de 
dmțeminte.

In ședința de Sâmbătă a Senatului, 
d-1 Dimitrie Sturdza, șeful oposițiunii 
liberale naționale, a pus cestiunea în- 
tr’un discurs, care a produs în toate 
cercurile politice o adâncă impresiune.

Rămâne acum să vedem răspunsul 
guvernului.

De-o cam dată ne mărginim a le face 
cititorilor noștri într’un scurt resumat 
împărtășire despre cele clise de d-1 
Sturdza.

Tot Sâmbătă am priimit și numeral 
de la 8 Decemvrie nou al diarului 
«-Pester Lloyd» , în coloanele căruia 
s’a publicat un lung și important arti
col asupra cestiunii române.

Oficioșii de la Budapesta stăruie în 
acel articol, ca frații noștri de peste 
Carpați să se ferească de alianța cR 
Panslaviștii slovaci și șerbi și să nu 
ia parte la congresul naționalităților, căci 
alt-fel guvernul ungar ’ va fi nevoit să 
dovedească, că are destulă putere să 
strivească pe cei ce uneltesc contra în- 
tregitățiț statului maghiar.

«Și ca sa ne exprimăm mai concret —, dacă 
corifeii Români voiesc cu ori-ce preț să nego- 
țieze, n’ar fi oare mai consult, $ic oficioșii din 
Budapesta, — ca să transigeze cu actuala stare 
de lucruri a Statului? O discuțiune cu agita
torii slovaci și cu cei serbești tot n’ar duce 
decât la ilusiuni, care în curend ar trebui să 
se peardă și după disparițiunea cărora impotri- 
virea activa ar fi urmată neapărat de capitularea 
necondiționată. Nu ar fi oare mai avantagios 
să se supue de pe acum și să scape prin aceasta 
de inevitabila înfrângere? Pacea, de care popo
rul românesc are cel puțin tot atâta nevoe ca 
Statul ungar, e legată de o singură premisă : de 
recunoașterea necondiționată, sinceră aideei 
de Stat maghiar. îndată ce s’a împlinit condi- 
țiunea aceasta, numai stă nici o pedecă în fața 
păcii și a bine-facerilor el.

Dacă-I așa, atunci pace nu are să fie!
Statul ungar e și astădi de jure un 

Stat poliglot și Românii nici-odată nu 
vor recunoaște îndreptățirea ideei de 
Stat național-inaghiar.

Nu o vor recunoaște pentru-că el nu 
pot renunța la drepturile lor odată câști
gate, și nu, pentru-că încercarea de a 
preface Statul ungar poliglot în unul 
național maghiar nu poate să ducă de 
cât la o sguduire socială.

Ce voesc, — ca să vorbim și noi con
cret, — oficioșii din Budapesta ?

Ca Românii să facă, precum au făcut 
Croații la 1866, causă comună cu Ma
ghiarii contra celor-lalte popoare din 
regatul ungar, ba fie chiar și contra 
Coroanei.

In nenumărate rânduri li s’a <Jis Ro
mânilor de peste Carpați: Ajutațime să 
anihilăm pe cei-lalți și să obținem inde
pendența Ungariei și ve lăsăm, drept 

compensațiune, libertatea de desvoltare, 
pe vare o cereți.

Cercurile politice române atât în Ar
deal, cât si mai ales aici în România 
erau, ba sunt, în parte, chiar și astăzi 
accesibile pentru această politică de in- 
țerese apropiate. De aceea timp de doue- 
deci de ani «corifeii» s’au ferit de ali
anța cu Slavii.

Massele române au însă înclinările și 
deprinderile lor tradiționale, și „corifeii11, 
depărtându-se de aceste, au rămas iso- 
lați. Ast-fel, ca să câștige ear încre
derea și aderența masselor mari, ei au 
trebuit să se întoarcă la politica tradi
țională, și o inBeare serioasă nu s’a 
produs între Românii din țările co
roanei ungare decât de la 1884, când 
privirile s’au îndreptat ear spre Burgul 
din Viena și spre aliațil din toate timpu
rile ai Românilor.

Guvernele ungare au avut de la 1865 
până la 1884 destul timp, ca să câștige 
massele române și să le depărteze și de 
Viena, și de Nemți, și de Slavi; n’au 
făcut-o, ci cu atât mai vârtos i-au amă
rât pe Români. Cum și cu ce drept ar 
putea ei să ceară astă-di, că fruntașii 
Românilor să se isoleze?

Luând inspirațiune din simțimentul 
comun al poporului, fruntașii și con
ducătorii actuali ai Românilor și-au dat 
silința să restabilească vechile legături 
cu Viena și au luat inițiativa pentru 
conlucrarea naționalităților, nu însă, 
ca să distrugă statul ungar, ci ca să 
asigureze corectorul lui poliglot.

Le este oare ertat să se desfacă de 
legăturile o dală încheiate ? !

Ce vor Românii cu Slavii ?
Vor să-i recâștige pentru Monarchie 

și chiar pentru statul ungar, după-ce 
Maghiarii i-au învrăjbit și i-au împins 
spre Rusia. E un mare interes național 
românesc și tot-odată un mare interes 
european, ca Slavii din țările coroanei 
ungare să se desvolte în toată liber
tatea, pentru ca s£U nu mai privească 
în desnădăjduirea lor spre' Rusia și să 
se îngrozească, precum ne îngrozim 
noi, de gândul unei predomniri rusești.

Dacă Maghiarii, orbiți de idealuri de
șerte, nu se pot ridica la înțelegerea 
acestui mare interes, Românii, oameni 
mai cliibzuiți, nu pot să jertfească de 
dragul unor interese apropiate și mici 
niște interese mari, de și mai depăr
tate.

Nu intră în mintea sănătoasă gân
dul, că cestiunea română ar pute, în 
regatul ungar, să fie deslegată alt-fel 
de cât prin deslegarea cestiunii na
ționalităților în genere, și e mai bine 
să remâie nedeslegată cestiunea aceasta 



decât ca să tie deslegată cu rea cre
dință, nu deplin, nu pe’ntreg.

Un lucru, mai presus de toate, n’au 
să pună cercurile politice din Buda
pesta în combinațiunea lor : că e cu 
putință ca actualii „corifei să se des
partă de popor.

Vie ce ar veni, ei n’au să o facă 
aceasta.

Și de aceea amenințările cu un fel 
de’„F^a<7<>«“ românesc nu prind, nu 
înduplecă* pe nimeni, cum nu prind 
și nu înduplecă nici numeroasele în
temnițări, ci numai înveninează relați- 
unile.

Chiar și dacă nani voi noi, vrea 
lumea cea mare, ca Românii și Ma
ghiarii să curme lupta, și un nou Vi- 
lagos îi așteaptă numai pe aceia, care 
nu știu să pună interesele generale mai 
presus de ale lor speciale — și înveni
nează relațiunile, fac zadarnice silințele 
celor ce lucrează pentru resolvarea în 
toată sinceritatea a conflictului atât de 
inoportun.

------------------- O000§§000«=--------------------

Discursul d-lul Sturdza
despre cestiunea română

.... Trec acum la a doua cestiune mare, aceea 
a existenței naționale.

Fost-a guvernul în această cestiune înțelept 
și prevăzător așa cum se cuvine să fie guver
nul regatului României independente ?

Importanța regatului României și garanția me
nirii sale în viitor au doue base de căpetenie, 
întâia, că România este locuită compact de Ro
mâni, între care străinii sunt răspândiți în nu
măr nu mai mare de cât în alte state naționale, 
și că pământul țării aparține Românilor. Din 
acest punct de vedere, eu cred că noi trebue să 
binecuvîntăm tractatul din Berlin, care, prin re- 
visuirea art. 7 al Constituțiunei, ne-a pus în 
măsură să reservăm numai Românilor dreptul 
de stăpânire asupra pământului românesc. A 
doua basă a însemnătății regatului României 
este că, în afară de granițe, noi suntem încon
jurați tot de Români. Dacă într’adever Românii 
sunt toți în număr de 12 milioane, apoi 6 mi
lioane se găsesc în țările vecine cu România, în 
Basarabia, în Bucovina, în Ungaria și în Pe
ninsula Balcanică. Ast-fel asupra noastră nu 
apasă imediat popoare de rasă deosebită, a cărora 
influență să ne poată strica. De altă parte, cu 
cât Românii din țerile vecine se găsesc în mai 
bună stare, cil atât noi suntem mai tari, cu 
atât pornirile dușmane noe sunt mai slabe. Con
trarul însă este și el tot atât de adevărat. In- 
tr’adevăr, dacă milionul de Români din Basara
bia s’ar rusifica, dacă cele peste 300,000 de Ro
mâni din Bucovina s’ar polonisa, dacă cele trei 
milioane de Români din Ungaria s’ar maghiarisa 
și Românii din Peninsula Balcanică s’ar grecisa, 
ințelege ori-cine foarte ușor, că îndată nici re
gatul României n’ar mai avea însemnătatea sa 
de adi, când Românii din jurul granițelor sale 
își păstrează naționalitatea și resistă loviturilor 
ce adesea li se aduc în scop de a-i desnaționalisa. 
Avem prin urmare un interes capital, de exis
tență, ca nici un Român să nu-și piardă națio
nalitatea ; nu suntem noi Românii destul de 
numeroși, pentru-ca să putem pierde un singur 
Român. Dar, pentru ajungerea acestui țel, împo
triva căruia mulțî lucrează, și noi trebue să lu
crăm serios. Cestiunea națională trebue să ne 
preocupe pe toți, căci indiferența în afacerile 
naționale este vinovată și, pentru guvern, ea este 
o neiertată culpabilitate.

Dacă deci existența națională neatinsă a Ro
mânilor din țerile vecine este de un foarte mare 

preț pentru regatul României, acei Români nu 
sunt de mai puțin preț chiar pentru statele, în 
care Jocuesc, la prosperitatea cărora ei conlucra 
in mare mesură, ba chiar a cărora independență 
ei adese o mențin. pic aceasta și pentru Un
garia, și pentru Serbia, și pentru Bulgaria, căci 
în toate aceste trei țări avem Români și Ro
mânii din toate aceste trei țeri au adus acestora 
cele mai mari servicii și le vor mai aduce încă 
multe, cât timp își vor păstra naționalitatea, cât 
timp își vor putea desvolta mai departe, în pace 
și nesuperați, individualitatea lor națională. De 
noi, nimeni nu are de cs se teme... Noi nu 
suntem și nu putem fi națiune cuceritoare. Dar 
interes de noi Românii aii toate acele state, în 
care se află membri ai națiunii românești, căci 
Românii sunt un puternic element de cul
tură și de mare importanță în mijlocul dificul
tăților de ac,li în Orient. Statele mari ale Euro
pei au înseși ele mare interes pentru existența 
și a regatului României, și a neamului româ
nesc. Cât pentru regat, interesul statelor mari 
s’a dovedit adese prin ajutoarele ce ele au dat 
României. In ce privește necesitatea existenței 
neamului românesc, statele mari au nevoe de 
noi, din causă că noi nu suntem nici foarte 
mulți, nici foarte tari, așa în cât să putem de
veni primejdioși odată pentru pacea și liniștea 
lumii, iar într’același timp suntem deștepțî, 
harnici, energici, resistenți și ’cumpăniți la cap. 
Avem aceste însușiri, pentru-că noi Românii 
de peste tot locul suntem hrăniți și crescuți în 
nenorociri și am învățat, că nu din disordine, 
ci numai din ordine se naște pentru noi sigu
ranța existenței noastre. Așa că noi nici ne pu
tem măcar gândi să turburăm vre-o dată ordi
nea. S’a (Jis că interesul civilisațiunii cere ca, 
daca Austro-Ungaria n’ar fi existat, să fi fost in
ventată. Eu cred că aceasta cu foarte mare drep
tate se poate dice și despre România : dacă ea 
n’ar fi existat, interesele civilisațiunei europene 
cereau ca să fie inventată.

Dar, existența trebue păstrată și trebue asi
gurată. Ce-a făcut guvernul într’această privință?

Făcut-a el ceva pentru a păstra și asigura 
existența națională a neamului românesc nea
tinsă ? Am avut, din partea guvernului, ca do
vadă a modului, cum el înțelege să apere pe 
românii macedoneni în lupta contra grecisării, 
afacerea Mtișicu ; mal grave lucruri avem apoi 
în ce privește pe Românii din Ungaria.

Acolo, cum toți știu, o luptă mare s’a încins 
între doue popoare, ale cărora interese, a cărora 
existență chiar sunt de alt cum strîns legate. 
Deținătorii puterii de Stat din Ungaria s’aii por
nit asupra Românilor, pentru-ca cu ori-ce chip 
să-i maghiariseze, să-I desființeze. De aici ne 
greșit resistență din partea Românilor și luptă, 
în care Maghiarii adese duc brutalitatea până 
la absurd. Daca scrie ceva un Român în fa
voarea neamului seu, nu numai că tribunalele 
de îndată îl osîndesc și-l trimit în temniță, dar 
mai mult, poporația maghiară merge să’i dărîme 
casa, să’i distrugă locuința și să’i primejduiască 
chiar viața. Cel ce a scris e dus în închisoare; 
dar cei care fac acele acte de devastare nici nu 
sunt măcar urmăriți de către magistrați. Aceasta 
e o absurditate vădită, firească de alt-fel, căci 
acolo, unde brutalitatea se mănuește așa de straș
nic ca în Ungaria, lucrurile se duc tot-d’a-una 
la absurd.

In Ungaria sunt peste tot, chiar după statis
ticele oficiale maghiare, 17 milioane de locuitori, 
din care 7 milioane de Maghiari și 10 de ne
maghiari. Dintre aceștia peste 2 milioane și ju
mătate sunt Români. Mai departe, în partea 
răsăriteană a Ungariei, care formează a treia 
parte din toată țara, numai a patra parte a po- 
porațiunii este maghiară (deși această parte 
răsăriteană a țerii coprinde și o parte din Un
garia propriu (jisă), iar între cele-l’alte naționa
lități, care compun restul de trei pătrimi din 
poporațiune, Românii sunt cei mai numeroși. 
Ei representă, prin urinare, unul din elementele 
de căpetenie în statul unguresc. Așa fiind, lesne 
se înțelege ce mare însemnătate are pentru noi 
resistență lor la toate încercările violente, caie 
se fac pentru a-I desnaționalisa. Să ne închi
puim numai că Românii din Ungaria, atât de 

numeroși câți sunt și atât de înseninători de< 
în totimea neamului românesc, ar tăc6 și s’t 
supune dorinței Maghiarilor. Nu s’ar dove< 
ast-fel, că ei sunt moi, slabi, fără viață și n 
sar restrânge această constatare în mod durere 
asupra menire! chiar a regatului României 
Nu s’ar crede oare, că și noi Românii din re 
gat suntem moi, slabi, iară viață și incapabi 
de a ne păstra cuceririle naționale ? N’ar crede- 
aceasta mai târejiu chiar Ungurii și n’ar crede- 
și alții ? Mai mult încă, n’ar slăbi oare însa^ 
încrederea noastră în noi înșine? Ba da, însaș 
siguranța de existență și viitorul regatului rc 
mân ar fi puse în joc, dacă Românii di 
Ungaria n’ar mai pute odată resista atacurile 
ce le aduc Maghiarii.

Să nu mi se spună de cine-va că este o lips 
de tact politic, când noi facem aceste declarațiur 
france și leale. Este tot-deauna bine și folosite 
să clarificăm situațiunile.

Putem noi deci sta indiferenți, pasivi față c 
apăsarea, la care sunt supuși Românii din Ur 
garia? Nu. Este foarte adeverat apoi, ca nii 
nu putem să intervenim de-adreptul în favoare 
lor. Ce este deci de făcut? Ceva este, și guvei 
nulul îi revine datoria sa indice acel cevi 
fiind-că lui i-se cuvine dreptul de directivă î 
cele politice. Din parte-mi, eu cred, că roit 
guvernului era și este, — nu <Jic că imediat a 
fi dobândit resultate, dar cu încetul acele resu 
tate nu puteau lipsi, căci situațiunea se arat 
netedă — rolul guvernului era și este ca, păs 
trând neapărat proporțiunile, să facă ceea c 
prințul Bismarck a făcut cu prilejul tractatulv 
din Berlin, adecă pe samsarul onorabil al uni 
împăcăciuni drepte între Români și Maghiar' 
pentru ca sa aducă pe Maghiari la dreapta ju 
decata și sa-i convingă a fi drepți, leali, cir 
știți cu Românii. Pe frontalul uneia din porții 
reședinței imperiale de la Viena se citește c 
litere mari sentența latinească Justiția regnorur 
fundamentum. De când Ungaria s’a despărțit d 
Austria și s’a format dualismul, acele cuvint 
înțelepte au rămas la Viena, ele n’au trecu 
Laitha. Justiție nu esistă în,Ungaria pentr 
Români și aceasta trebue să le-o spunem nc 
Maghiarilor, trebue să le-o spunem în toat 
Ziua și chiar în interesul lor.

Și din nou repet, când se vorbește de acți 
unea de dincolo, să nu ne temem a vorbi și s 
nu credem, că facem greșală politică vorbin 
franc. Dacă n’am pute vorbi de afacerile nea 
mulul românesc nici chiar în parlamentul Ro 
mâniei, ce însemnătate ar mai ave atunci re 
gatul României independente ? Aceasta ar în 
semna că vechile noastre relații de vasalitat 
cu Turcia le-am ave acum cu alte state.

Nu d’aceea însă a luptat poporul românes, 
să rupă vasalitatea, pentru ca noi să-l osândin 
aiji la o alta către Ungaria. Națiunea are inte 
rese permanente, între care al existenței nea 
mulul stă mai presus de ori-care altul. Exis 
tența trebue apărată, individualitatea naționali 
neatinsă a tuturor Românilor trebue conservată 
Vom isbuti să o apărăm și să o conservăm,—or 
regatul României însuși va peri, căci el ni 
poate exista fără de cei-Ialți Români din statei 
vecine. Când ei vor ti striviți, va suna curâni 
șî ceasul nostru cel de pe urmă.

Fost-a în această cestiune guvernul la înăl 
țimea situațiunii și îndeplinitu-și-a el rolul, pi 
care l’am indicat? Luat-a el în mânile sah 
causa Românilor amenințați?

Acum în urmă Românii de dincolo au făcu 
un mare act politic, foarte înțelept și foarte im 
portant. Ei au mers în deputațiune la Viena ș 
au presentat împăratului Rege un protes 
contra nedreptăților, care li-se fac de către con 
cetățenii lor Maghiari. Memorandul românesc, îr 
lupta crâncenă dintre Maghiari și Români, eri 
continuarea politicei poporului de dincolo, con 
sistând în lealitatea acestuia către tron și îi 
devotamentul seu pentru patrie. Ungurii s’a! 
năpustit asupra conducătorilor români, care ai 
mers cu Memorandul. Unii deja sunt în tem 
niță, alții sunt dați în judecată. Din parte-i, gu
vernul nostru a avut, în această cestiune, < 
purtare cu desăvârșire împotrivită intereseloi 
românești. Pe când Românii de dincolo se fră



lântau cu idea ce să facă, să meargă ori nu 
. Viena, guvernul nostru luase fățiș partea mi- 
orității Românilor, care sfătuiau să nu se ducă. 
<Ji însă, după ce Memorandul s’a dat Impe- 
itului, se vede de toată lumea cât de mare 
cru a fost ducerea luî, căci, dacă nu ar avea 
alte resultate, deja el a făcut cunoscut lumii 

itreg'i, că în mijlocul Europei există un popor de 
mpritori, căruia îi sunt bune și bine venite toate 
ijloai-ele de asuprire, cele mai strașnice și cele 
ai crânceno. Nu maî este nevoie deci să spun, 
it de reu s’a purtat guvernul nostru luând par- 
a anti-memorandiștilor.
Deunăzi a venit în București un Maghiar,anume 
orvâtli Gyula, vice-proședintele uneia din acele 
lociațiuni instituite de Maghiari pentru a dema- 
inalisa pe cole-lalte popoare din Ungaria. Acest 
n, care a venit aici cu gânduri perfide, a fost 
imit ca un frate de către conservatori, s’a 
actat cu densul și s’au discutat lucruri de 
are însemnătate în afacerile naționale, lucruri 
re de alt-fel nu aici, ci numai la Sibiu tre- 
16 tractate, căci nu aici la noi, ci la Sibiu 
ebuo tractată modalitatea resolvarii cestiunii 
omânilor din Ungaria. Cu acel om, venit aici 

mod pieziș, lumea oficială a stat de vorbă și 
tractat; aceași lume oficială nu vorbește însă 
nici unul din Românii asupriți, de teamă 
nu cum-va să se compromită.

Dar mai mult încă: guvernul nici nu are 
îcar o idee hotărîtă asupra cestiunii Români- 
r de dincolo. Este o complectă zăpăceală între 
embrii lui asupra acestei cestiuni. Unii le <Jic Ro- 
inilor : împăcați-ve cu ori-ce preț cu Ungurii, 
puneți-ve lor, închinați-ve lor. Alții vor sa 
i Transilvania. Ast-fel, cetiți articolul de alaltă- 
i din Timpul, cetiți și Iridenta română, unde 
1 Bonifaciu Florescu scrie sub un pseudonim 
irte transparent. In același timp, guvernanții 
aruucă nbe liberalilor doue acusări în aceasta 

stiune : că am cerut scuse după toastul d-lui 
Grădișteanu la Iași și că am expulsat niște 

triști ardeleni, care tăimiseseră dincolo procla- 
iții incendiare și iredentiste. E ușor de a res- 
nde acestor acusări. Despre incidentul de la 
și cred că a<Ji însuși d-1 P. Grădișteanu tre- 
e să regrete că, la un banchet oficial, de față 
Regele, ’i-a scăpat acea expresiune a «nești

utelor ce lipsesc din coroana României», care 
putea representa de cât o opiniune perso- 

lă a d-sale, dar pe care guvernul nu și-o pu- 
i însuși, căci atunci opiniunea personală a 
ui P. Grădișteanu devenia un program de 
vernăment și ori-cine trebue să recunoască, 
nu poate regatul României ave un asemenea 

igram. De asemenea, ori-care ar fi libertatea 
3sei, noi nu putem și nu vom putea permite 
foi volante incendiare sa se tipărească nepe- 

psit pe teritoriul nostru, mai ales când acelea 
uc pagubă chiar cause! neamului român și fo
iesc numai dușmanilor acestuia.
Așa dar, cum vedem, în cestiunea română 
vernul urmărește tot o politică de duplicitate, 
i o parte nu vrea să-și piardă popularitatea, 
altă parte ține să trăiască in cele mai bune 

ații cu Ungurii, la a cărora prietenie ține mai 
3sus de ori-ce. Nu e lucru de mirare însă. Ro
mii de dincolo -numesc pe Mahiari «doerii 
ștri». Boeri cu boerl cum să nu se înțeleagă ? 

aci șovăire, complicată de altă parte și cu 
iltă nepricepere. Fapte însă nu sunt.
A face politică nu însemnează de sigur a 
ta numai indigenate. Mai ales oamenii în 
■stă trebue să se preocupe de aproape de ces- 
nile mari și să caute a clarifica situațiunile. 
t-fel, dacă am luat cuvîntul asupra acestei 
;tiuni, m’am gândit mai întâiu, dacă se poate 
o ceva pentru resolvarea ei și dacă este de 
)rat că împăcarea dreaptă între Români și Ma- 
iari se poate ajunge. Cred că da. O singură 
itiune ar fi mai greu de resolvat : autoromia 
msilvaniei. Dar pe cât știu eu, care am avut 
etenie și cu Șaguna, și cu răposatul Gh. Barițiu, 
i fruntași ai Românilor de dincolo, Românii 
cer autonomia decât ca o garanție în potriva 

ghiarilor. Dar dacă li s’ar da Românilor garanții 
aeinice, că drepturile lor și ca cetățeni în 
it, și ca oameni vor fi onest respectate, nu 

cred că ar mai fi vre-o dificultate asupra a- 
cestei cestiuni, căci socotesc pe fruntașii Ro
mânilor de dincolo oameni cu minți.

Ce cer Românii este respectarea și aplicarea 
sinceră a legii de existonță a naționalităților, 
lege fundamentală a Statului unguresc, dar pe 
care Maghiarii o violează cjilnic contra Româ
nilor.

Românii maî cer apoi egala îndreptățire a lor 
cu Maghiarii în Stat. Ei <Jic: Sute de ani am 
am fost iobagii Maghiarilor, sute de anî am lup
tat pentru regatul Ungariei, am dat Ungariei pe 
cei mai strașnici apărători ai sei, pe Ion Corvin 
și pe Matei Corvin. Adî avem drept să nu mai 
fim tractați în mod excepțional și dușmănesc. 
Ei cer așa dar desființarea legilor de excep- 
țiune. Căci în limp ce Ungurii stăruesc ca Tran
silvania sa fie politicește una cu Ungaria, ei 
lăsă în Transilvania o lege electorală specială. 
Causa acestei contraziceri este, că ast-fel Ro
mânii sunt mai ușor de asuprit. Mai cer apoi 
Românii, ca să nu se maî ducă copiii lor cu 
sila în Kisdedov-urile ungurești, unde de la 
versta de 3 ani să se înceapă desnaționalisarea 
lor. Aceasta e o barbarie ne mai pomenită, vred
nică numai de un popor asiatic, iar nu de un 
popor european.

Românii vor într’al treilea loc încetarea perse- 
cuțiunilor, adică să poată șî scrie în libertate 
și duce petițiuni împăratului și tipări acele pe- 
tițiunî, fără ca aceasta să se considere drept 
trădare de patrie.

In fine, Românii cer respectarea individuali
tății speciale a bisericii și a școalei lor, pe 
care atât le-au atacat și le atacă Maghiarii. E 
destul a citi cele ce se <Jic în parlamentul din 
Pesta asupra acestei cestiuni, pentru a ne în
fiora. Pare că nu am fi în Europa, dar în mij
locul Africei.

Dacă Ungurii le-ar acorda acestea, eu cred că- 
ori-ce Român cu simț s’ar învoi cu ele. Iată 
deci pînctele, asupra cărora și guvernul ar tre
bui să stăruiască, pe care să le pună în evi
dență și să le discute cu cumpăneală. Căci este 
absolut necesar, ca și noi să ne spunem cuvîntul 
nostru și să nu lăsăm numai Maghiarilor dreptul 
de a vorbi în afacerile românești. Altminteri 
rolul nostru devine acela al unor instrumente 
de maghiarisare. Trebue să ne spunem deci cu
vîntul nostru și tot-odată să facem pe Unguri 
să înțeleagă că, dacă ei s’ar afla în primejdie, 
cum vom putea oare noi să le venim în ajutor, 
când ei asupresc, strivesc 3 milioane de frați 
ai noștri. Trebue sa-i mai facem a înțelege, că 
dacă ei distrug pe acei Români și ne slăbesc 
ast-fel pe noi, nu se întăresc, ci se slăbesc chiar 
pe ei. Aceasta trebue să le-o spunem noi toți, 
cetățeni, Parlament și guvern.

îmi remâne acum să (Jic câte-va cuvinte și 
despre așa <Jisa iredentă. Ea este o născocire a 
dușmanilor noștri; ea nu are nici un sens. Ire- 
denta italiană a atras simpatiile generale, pentru 
că era vorba ca poporul italian să-și recapete 
capitala, ca Roma, și niște provincii, a cărora 
deslipire de la Austria nu atrăgea după sine 
desființarea monarchiei habsburcice, care este de 
întâia necesitate pentru civilisațiunea europeană. 
Iredentă română însă nu ar putea găsi simpatii 
la nimeni, afară decât la dușmanii noștri, care 
ne-âr împinge la cucerirea Transilvaniei, pentru- 
ca, în conflagrația ce ast-fel s’ar naș'.e, mai ușor 
să ne poată înghiți chiar pe noi. Exigența mo
narchiei Anstro-Ungare este de alt cum o nece
sitate chiar pentru Statul român, după cum și 
Statul nostru este necesar că existe chiar pen
tru Austro-Ungaria. Așa fiind, aceste doue state 
nu pot lucra unul pentru desființarea celuî- 
1-alt și deci idea iredentistă este o idee bolnavă 
la care numai cei naivi se pot gândi cu sinceri
tatea cugetului.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
AUSTROU-NGARIA

Camera£deputaților din Viena a adoptat fără 
modificări proectul de cale-ferată Val-Sugana.

— Buletinul militar publică numirea căpita

nului de stat major, contele Stuergh, ca atașa 
militar la București, înlocuind pe maiorul con
tele Huyn și pe acea a căpitanului de stat- 
major, baronul Giesl, ea atașat militar la Con
stan tinopol.

— Camera 'deputaților din Budapesta a dis
cutat petițiunile mai multor municipalități, care 
cer reforma Camerei magnaților D-1 Wekerle 
a declarat, că această reformă nu face parte din 
programul guvernului. Discuțiunea în această 
privință nu este nici necesară, nici oportună.

D 1 Wekerle tăgăduește, că Camera magnaților 
a luat o atitudine ostilă în contra proectelor 
eclesiastice. Majoritatea acestei Camere judecă 
foarte bine adevăratele trebuințe politice ale 
țerii pentru a voi să se opue progresului și 
libertății.

— » Magyar Ujsâg» află din Oedenburg, că 
un pistol, ce archiduccle Othon ținea în mână, 
când se întorcea de la o tragere la țintă, s’a 
descărcat din întîmplare, iar glonțul a pătruns 
în brațul stâng, fără însă să atingă osul. Glonțul 
a fost extras. Starea archiducelui este satisfă
cătoare.

FRANȚAa

Comisiunea Camerei, însărcinată să examineze 
creditele suplementarii, numită Joi pentru a 
înlocui în mod provisoriu ccmisiunea budgetară 
a ales președinte pe d-1 Rouvier.

Consiliul de miniștri a hotărît să combată 
propunerea d-lui Basly, care cere o anchetă 
în privința grevelor din Pas-de-Calais și Nord.

Londra 9 Decemvrie «Times» află din Rio de 
Janeiro cu dată de 5 Decembrie că D- Peixoto 
a depărtat pe amiralii Gonzaloes și Gama. El a 
lansat un manifest în care a acut elogiul 
celor ce se luptaseră cu vitejie pentru liberarea 
patriei și pentru restabilirea guvernului răstur
nat în 1889 prin o conspirație militară. Poporul 
va fi chemat să se pronunțe asupra formei vii
toare a guvernului.

Londra 9 Decembre.—Reuter află din Cair că 
știrea să s’ar fi oferit un post de Ambasador 
lordului Cromer este neexactă.

Londra 9 Decemvrie.—Camera deputaților a 
votat după prima citire proectul noului împru
mut de 10 milioane de livre pentru Indii. Gu
vernul demonstrase necesitatea acestui împrumut 
nu pentru a acoperi cheltuelile Indiilor, dar pen
tru a îmbunătăți situația creată de chestea ma
re tară.

Londra 9 Decembre.—D. Gladstone suferă de 
o indisposiție abdominală provocată de o răceală ; 
nu e nici o teamă. El a plecat la Brighton.

ITALIA
Roma 9 Decembre.— Prtn un deeret cu data 

de adi, D. Crispi e însărcinat cu formarea nou
lui cabinet.

Palernia 9 Decembre.—Membrii societății lu
crătorilor au comis mari turb urări, s’au trimis 
trupe numeroase.

Roma 9 Decemvrie.—Conferințole urmează în
tre d-nii Crispi, Saracco și Sonniro în scop de 
a fixa programul financiar al noului Cabinet. D. 
Crispi a convorbit de asemenea cu d-nii Zanar- 
delli, generalul Cosenz și Brin.

TURCIA
Constantinopol 9 -Decembre.—De Duminică 

seara pînă Joi seara aii fost 186 cașuri de ho
leră din care 79 mortale.

SERBIA
Becgrad 9 D ecemvrie.—Regele a dat însuși 

fostului ministru D. Nicolici însemnele ordinu
lui de Takova, clasa I-a.
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TORGI5EK2EF
Amintire de pe țermul Rinului

(Urmare)

Din norocire pentru mine timpul era admi
rabil. Ast-fel petrecu! trei (Jile și acest fel de 
via{ă nu-mi displăcea de loc, deși simțeam câte
odată rana ce mi se făcuse în inimă. Starea su
fletului meu era aproape în raport cu priveliștea 
liniștită a ținuturilor, prin care treceam.

Mă lăsam liniștit în voia impresiunilor năs
cânde și-a jocului de noroc ; impresiunile urmau 
încet și ine lăsară în sfîrșit într'o situațiiine, care 
putea ti privită ca armoniosul rosultat a tot ce 
vetjusem, simțeam și aurisem timp de aste trei 
Zile,—da, tot, mirosul pătrunzător al reșinei prin 
păduri, strigătul și loviturile ciocănitoarei, șopo- 
tul pâraelor limperjî prin albia nisipoasă, profilul 
puțin accentuat al munților, stâncile ascuțite, 
sătulețele curate cu vecin biserici încojurate de 
pomi, berzele de prin livecji, morile frumoase 
cu repezi roate, fețele" deschise ale țăranilor în 
haine albastre și ciorapi cenușii, care ce scârție 
trase încet de cai puternici și câte o dată de 
vaci, tineri trecători, cu plete, pe drumurile ne
tede și mărginite de meri și peri...

încă și acum o aducere aminte a acestor im- 
presiuni mi-e plăcută. Colț modest al pămân
tului, Germanie ! locul unei vieți modeste, unde 
la fie-care pas întâlnești urmele unei mâni si- 
silitoare, a unei munci puțin repezi, dar stator
nice... providența vegheze asupra ta!

Nu mă întorsei decât in seara celei d’a treia 
Zi. Uitasem să spui, ca supărat în mine pe Anuș- 
ca, ine încercasem de-a reînvia în inimă ima
ginea. văduvei în chestiune; dar nu reușii. îmi 
aduc aminte, că atunci, când mă sileam să re
chem aducerea aminte, veijlui apărând înaintea 
mea o țărăncuță de vr’o cinci ani, cu obra<Jul 
rotund și nevinovat, cu ochii însuflețiți de o cu
rioși tate naivă...

Ea mă privea cu o ast-fel de candoare... Ro- 
șeața mi [se urcă în obraz; mă simții cu totul 
rușinat de a minți in fața acestui copil cu pri
virea cinată, și din acea clipa renunțai pentru 
tot-deauna la idolul, pe care îl adorasem.

Găsii acasă o scrisoare de la Gagin.
îmi arăta mirarea ce-i pricinuise plecarea mea 

neașteptată, dojenindu-mă că nu-1 luasem ca to
varăș și mă ruga ca să-1 văd numai decât. 
Această nu-mi plăcu ; dar a doua-di mă pornii 
spre L....

VIII.

Gagiu îmi ieși in cale și me ameți cu dojeni 
prieteneși; iar Anușca îndată ce ine vă^u, is- 
bucni în rîs fără nici o pricină și după obiceiul 
ei fugi îndată.

Gagin se turbură, îi strigă că e nebună și ine 
rugă s’o scuz.

Această purtare mă rănise; egam deja foarte 
reu dispuS; această veselie fără causă și aceste 
ciudate feluri ine nemulțumiră nespus de mult. 
Mă prefăcut totuși că nu observasem nimic și 
povestii lui Gagin amănuntele micei mele plim
bări.

La rendul seu îmi povesti și el ce făcuse în 
lipsa mea; dar convorbirea nu mergea de loc. 
Anușca intra în ori ce minut în odae și eșea 
îndată: sfârșii prin a pretexta un lucru de tre
buință și declarai, că vroesc să plec. Gagin în

cercă întâi de-a mă reține, apoi privindu-mă cu 
luare a aminte, îmi propuse să mă însoțească. 
In anticameră tînera fată se apropia de-o dată 
de mine și-mi întinse mâna; strînsei degetele 
ei și d’abia mă înclinai.

Trecui Rinul cu Gagin și, când furăm aproape 
de frasinul meu cu madona, ne așezarăm pe 
bancă pentru a admira preveliștea. O convorbire 
foarte interesantă se începu îndată între noi.

Ea începu prin câte-va vorbe răsuflate, apoi 
venijun moment de tăcere; ne ațintiserăm privirile 
asupra apelor limpecjl ale fluviului.

— Ași vrea să știu, îmi c,lise de-o data Gagin 
cu surîsul seu obicinuit pe buze, ce crefji des
pre Anușca. Sunt sigur că o găsești cam ciu
dată. Mărturisește-o!

Ea are o inimă foarte bună ; dar e încăpă
țînată.- E greu de condus. Apoi trebue scusată, 
și de ai cunoaște viața ei de până acum...

Viața ei? îi ijisei. Vrea să Zică na e sora.... 
Gagin mă privi fix.^
— Nu cum-va să o creZi aceasta; Zise eb 

neluând în seamă turburarea mea. Nu, ea e în 
adevăr sora mea ; e chiar fiiea tatălui meu. 
Ascultă-me; îmi pui toată încrederea în d-ta și 
am să ți-le povestesc toate.

Tatăl meu era un om foarte bun, deștept,— 
luminat și foarte nenorocit. Dar soarta nu-1 tra
tase mai reu decât pe alții. El nu știa nici măcar 
să sufere cele d’ntâi lovituri ale ei.
Se însurase de tenăr și din iubire ; soția, mama 
mea, nu trăi mult; nu eram nici de șapte luni, 
când ea a murit. Tatăl meu plecă și se așeză 
cu mine la țară și rămase acolo 12 ani.

S. c. (Va urma)

LICENȚELE

Proiectul de lege pentru modificarea actualei 
legi, distribuit, precum se știe, în ședința de 
Vineri a Camerei, coprinde trei capitole : I. 
Despre aședarea imposîtului. II. Contravențiuni 
și penalități, și III. Disposițiuni finale.

Reproducem aici pe aceia dintre articolii din 
primul capitol, pe carejpi socotim dc interes mai 
general.

Art, 2. Impositul licenței se compune dintr’un 
drept fix și un drept proporțional.

Dreptul fix se percepe dupe clasificațiunea de
terminată prin această lege.

Dreptul proporțional se așeaZă asupra întregei 
valori locative a localelor în care se exercită 
vînZarea, cu toate dependințele și coprinsnl lor, 
a tutulor pivnițelor și magasiilor care servesc la 
conservarea băuturilor.

Asupra acestor drepturi nu se pot face nici 
reduceri, nici scutiri, sub nici un titlu, altele 
de cât cele anume prescrise prin legea de față.

Art. 3. Taxa murala a licenței este de :
ci) Pentru cei ce vînd cu ridicata tot felul de 

băuturi în locale permanente, 1.000 lei drept 
fix, și 40 la sută din valoarea locativă drept 
proporțional;

b) Pentru cei ce vînd cu ridicata numai vi
nuri în locale permanente, 400 lei drept fix și 
4 la sută din valoarea locativă drept propor
țional ;

c) Cei ce vind cu ridicata băuturi spirtoasa 
în locuri publice, precum la rampele gărilor, în 
hale sau întreposite, piețe sau bâlciuri, ori în 
curs de transport, vor plăti un drept fix de li
cență majorat cu 50 la sută, dupe deosebirile 
stabilite prin aliniatele precedente, fără a mai fi 
supuși la dreptul proporțional.

Art. 4. Debitul cu amănuntul de băuturi spir
toase este supus următoarelor taxe de licență :

a) In comunele urbane cu o populațiune mai 

mare de 15.000 suflete, vînZetorii de asemene 
băuturi, cunoscuți în genere sub denumirea d 
cârciumari, v r plăti un drept fix de lei 14< 
și un drept proporțional de 25 la sută din va 
loarea locativă;

b) In comunele urbane cu o populațiune ma 
mică de 15,000 suflete, dreptul fix, va fi, pentn 
debitele preveZute în aliniatul precedent, de 10' 
lei și dreptul proporțional tot de 25 la sută.

c) In coprinsnl comunelor r urale toți câți vo 
vinde băuturi spirtoase, sub orl-ce denumiri 
vor plăti un drept fix anual de 80 lei și ir 
drept proporțional asupra valoare! locative d 
30 la sută;

d) Cantinele instalate în cuprinsul casarmelo 
sau al taberilor vremelnice, cu permisiunea co 
mandamentelor respective, recunoscute de admi 
nistrația financelor. și destinate usului excluși 
al trupelor, vor fi supuse la un singur drept fi 
anual de 80 lei, fără alta taxă proporțională.

Art. 5. Comercianții, care obicinuesc a expe 
diat băuturile la domiciliul consumatorilor îi 
trăsuri proprii, trase de oameni sau de animale 
se vor supune încă la o taxă anuală de 10' 
lei, pentru fie-care trăsură în cijculațiune, pu 
tend conține până la 200 butelii. Taxa va 
îndoită, când trăsura va putea încărca mai mu! 
de 200 butelii.

Trăsurile destinate la acest us vor avea în 
scris pe ele, în caractere mari, numele proprie 
tarului și adresa depositului, și vor fi neapera 
numerotate, începând de la No. 1 pentru fie-car 
proprietar.

Art. 6. Birtașii, cofetarii, băcanii și alți 
cari, fără a avea ca profesiune a lor princi 
pală debitul de băuturi spirtoase, vor exercit 
accesoriu și acest comerciu în comunele urban 
sau în stațiune de cale ferată, vor plăti taxei 
de licență după deosebirile următoare :

a) Drept fix în comunele d’întâia categorie 
adecă cu o populațiune mai mare de 15,00' 
suflete:

Băcanii și cofetarii lei 200 anual; birtașii ș 
cafegii lei 160 anual;

b) Drept fix în comunele de a doua categorii 
și în stațiunile de cale ferată de pe teritoriil 
comunelor rurale:

Băcanii și cofetarii lei 140 anual; birtașii ș 
cafegii lei 120 anual.

Dreptul proporțional va fi uniform de :
20 la sută din valoarea locativă pe litra băcan 

și birtași ;
15 la. sută din valoarea locativă pentru cofe 

tari și cafegii;
Ospelierii, având în coprinsul otelului u 

asemenea stabiliment, vor ii supuși licenței nu 
mai pentru acest stabiliment.

Alte profesiuni nepreveZute enurne, cari c 
bicinuit nu vend de loc băuturi spirtuoase, da 
cari s’ar găsi făcend și acest conierciu cu ame 
nuntul, se vor asimila cu băcanii.

Art. 7. Valoarea locativă a localelor, pe 
căror basă se așeaZa dreptul proporțional, s 
stabilește după contractele de inchiriare, dac 
vor fi autentice sau vor avea cel puțin dat 
certă.

Dacă aceste locale sunt proprietatea debitan 
tulul, sau ținute cu chirie prin contracte ver 
bale saîî sub semnătură privată, după evaluare 
comisiunii de recensământ, care va avea în ve 
dere închirierile altor locale apropiate, de aceeas 
însemnătate.

Art. 8. Lisența pentru debitele permanent 
este valabilă pentru un singur stabiliment.

Comerciantul care are mai multe stabiliment 
îa aceiași comună sau în comune deosebite 
este dator a avea câte o licență pentru fie-car 
stabiliment.

Valoarea locativă a depositelor de băuturi si 
tuate aiurea de localele de debit, va intra îi 
estimațiune pentru determinarea dreptului pro 
porțional numai la un singur stabiliment.

Art. 9. Comercianții cu ridicata în locale per 
manente au facultatea de a exercita comerciul d 
băuturi și cu amănuntul în același stabiliment 
fără a mai fi supuși la licență cu amănuntul.

Cei ce vînd cu ridicata în locuri publice sai 
în cursul transportului nu se bucura de aces 
drept.



Comercianții cu ridicate care, în coprinsul ace- 
uiași local, ar întreprinde și o altă profesiune 
.ccesorie, în al căreia exercițiu ar vinde șibeu- 
uri spirtuoase, se vor supune la un singur drept 
ix, cel cuvenit pentru comerciul cu ridicata; iar 
Ireptul proporțional se va aședa precum urmează : 
Valoarea locativă, la care s’ar estima magasinul 
le beuturi, cu toate pivnițele și magasiile desti- 
late la conservarea lor, se va impune cu 40% ; 
ar valoarea locativă la care s’ar estima partea 
lin local, cu dependințele el firesc!, destinată la 
exercițiul celei-alte profesiuni, se va supune la 
Ireptul proporțional de licență prescris pentru 
icea profesiune osebită.

Art. 10. Stabilimentele isolate, situate în o radă 
le 3 kilometri de la marginea unei comune ur- 
>ane, sunt supuse taxelor de licență prevăzute 
lentru acea comună urbană.

Art. 11. Nu pot fi debitanți de beuturi spir- 
uoase pe teritoriul comunelor rurale, în câr- 
iume isolate sat! pe la drumuri, nici pot fi in- 
rebuinlați in acest comerciu ca asociați, vindelort, 
ervitori sau sub ori-ce alt nume, de cât cetățenii 
'omâni, intru cât vor avea și calitățile cerute de 
egile si regulamentele polițienesci.

Este interdis celor ce n’au drept să exereiteze 
omerciul de beuturi spirtusase în localurile men- 
ionate prin acest articol, a întreprinde un alt 
omerciu sau a avea locuință sub același acope- 
•ement, sau in aceleași curți cu debitul de beu- 
uri spirtuoase.

Contravenienții se vor pedepsi cu 100 lei a- 
nendă, iar debitele se vor închide.

Art.r 12. Proprietarii de vi! și livezi de pruni, 
irendașii unor asemenea fonduri, precum și fa 
iricanții de alcool și bere, sunt obligați a lua 
icența pentru vîm,tarea. produsului viilor, live- 
lilor sau fabricelor lor, numai atunci când îl 
'or desface cu amănuntul.

Fabricanții de spirt și bere, însă, sunt datori 
t plăti licența pentru depositele ce vor înființa 
ii pentru vîntjările ce vor face afară din coprinsul 
ocalelor de fabricațiune.

Art. 13. Proprietarii și arendașii de vii și li- 
■’cfii de pruni perd beneficiul articolului prece- 
lent și remân datori a plăti licența cu ridicata, 
:ând vor strînge beuturi de la alte persoane, sub 
■'eri-ce titlu ar fi, altul de cât dijma sau otaș- 
lița in natură, care se privește ca venit firesc 
d proprietăței.

_ Art. 14. Distilatorii licoriști, întru cât vor 
’inde numai licorurile distilate de denșii, se bu- 
mră de aceleași drepturi ca și proprietarii de 
■ ii și liveiji de pruni.

Art. 15. Se socotesce că vîmjarea este făcută 
m amănuntul când, într’o singură dată și către 
> singură persoană, s’a vîndut până la cel mult 
finei decalitri vin sau trei decalitri de ori-ce 
dte beuturi.

Art. 16. Licențele pentru vîndarea de beuturi 
ii locale permanente se plătesc pe trimestru și 
:ot-d’auna înainte. Cele pentru desfacere de beu- 
;uri în curs de transport sau în locuri publice 
;e pot plăti lunar, însă tot înainte de pornirea 
leuturilor.

Trimestrul sau luna începută, dupe deosebirile 
acute mai sus, sunt considerate ca trimestre sau 
uni întregi, șl taxa este definitiv dobândită fis- 
“ului. ,z

Art. 17. Veri-cine va voi a întreprinde co- 
nerciul de beuturi spirtuoase este dator, mai 
nainte de a face veri-o vînfiare. să încunosciin- 
;eze pe perceptorul din localitatea unde va exer- 
fita comerciul sau de unde va porni băuturile.

Declarațiunea va coprinde:
Natura comerciului ce se întreprinde, locul în 

■are se întreprinde comerciul, și valoarea lui lo- 
:ativă; iar dacă vîmjarea se va face cu ridicata 
n locuri publice sau în curs de transport, și ter- 
nenul pentru care se cere licența.

CABȚILE DIDACTICE
La ministeriul nostru de culte și instruc- 

iune publică lucrează trei deosebita co- 
nisiunl, ca să examaneze cărțile didactice 

și să facă propuneri pentru aprobarea din 
ele, pe care le vor li găsit bune și potri
vite cu nonele programe.

Aceasta la sfirșitul liniei Noemrbe, adecă 
după-ce a trecut primul trimestru din a- 
nul școlar. Putem dar spera, că până pe 
la s'nșitul anului școlar vor ști invețătorii 
și institutorii, care anume sunt cărțile 
didactice, de care se pot folosi în școală.

Doamne ferește! — Un ministru, care a 
putut să facă o reformă nepregătită, să 
înceapă cursurile fără de programe și să 
pună în aplicare programe, pentru care 
nu are incă nici o carte didactică, un atât 
de expeditiv ministru nu are nevoie de 
luni de (Iile pentru examinarea și aprobarea 
cărților didactice. Așa, cum s’au făcut toate, 
se va face și aceasta : iute, superficial și— 
nu bine.

Bieții de autori didactici au muncit ca 
vai de el și niște comisiuni compuse în 
pripă și nevoite să lucreze cu grăbire vor 
ave să se pronunțe, dacă zadarnică li-a 
fost ori nu lucrarea.

Și cum sunt compuse aceste comisiuni?
Tot literați de frunte, tot profesori uni

versitari, cel mai competent! în materie de 
instrucțiune primară.

Dar o să treacă și asta pe lângă cele- 
l’alte.

---------- —-----------------------------

Atentatul din Camera francași
Paris 9 Decembre.—O bombă aruncată în sala 

de ședințe a Camerei dintr’o tribună de pe par
tea dreaptă a făcut explosie. Erau tocmai 4 ore.

O panică viuă a urmat după aceasta. Femeile 
înspăimântate fugeau din tribune. Câți-va spec
tatori au fost răniți. Emoțiunea era de asemenea 
foarte viuă în culoarele Camerei. Un fum pu
ternic se respândise în sală.

1 Cea mai mare parte din deputați s’au sculat 
în grabă mare ca să fugă; însă D. Dupuy a 
remas liniștit pe fotoliul seu și a invitat pe co
legii șei să-i imiteze exemplul, ceea-ce au și 
făcut.

Sunt vr’o 20 răniți. Se -credea, că doi dintre 
ei, abatele Lemyre și un ușier, au fost omorîți. 
Aii fost puși sub pază 6 indivizi, asupra cărora 
planează cele mai grave bănueli. Unul din ei, 
ce poartă o pălărie de pâslă gri, pare a fi au
torul atentatului. Mai mulți spectatori pretind 
că îl cunosc. El se chiamă Lenoir.

Paris 9 Decembre. — Nu e nimenea omorît 
sau rănit de moarte. Sunt numai abatele Le
myre și un ușier, a căror răni par grave. Sunt 
vr’o 20 deputați răniți, între cari D. Lanjuinais, 
D. Cazeneuve de Pradines șiD. Dupuy, care a 
avut o mică sgârietură pe frunte. Printre spec
tatorii din tribună, aii fost răniți ușor gene
ralul Billot, la umărul stâng, o damă austriacă 
și colonelul român Năsturel, rănit la gât și la 
mână.

Bomba a fost aruncată din tribuna din al 
Il-le etaj; a isbucnit la înălțimea rampei acestei 
tribuni; proectilele ce erau în bombă aîî fost 
aruncate în toată sala.

Spectatorii afirmă că culpabilul trebue să aibă 
brațul tăiat de explosie; culpabilul ar fi un 
blond mare, purtând toată barba.

Paris 9 Decembre. — In momentui explosiei 
Camera se ocupa cu validarea alegere! D-lui 

Mirman. îndată ce liniștea a fost restabilită, D. 
Dupuy a cjis : «asemenea atentate nu pot tur
bura Camera, și o învit să’și urmeze lucrările 
sale cu liniște. Când ordinea dilei va fi ispră
vită biuroul, ’și va face datoria» (aplausejfii).

Se reia discuția asupra alegere! d-lui Mirman 
în mijlocul emoției indescriptibile; a treia parte 
din deputați erau în băncile lor. Camera a va
lidat alegerea D-lui Mirman. D. Casimir Pcrier 
a mulțumit Camerei că a ascultat vocea preșe
dintelui e'i și că ’și-a urmat deliberările. Ca
mera ’și-a făcut datoria, guvernul ’și-o va face 
aplicând legile, (aplause Vii).

S’a găsit în sala pilitură de fer și proectile 
de plumb. Prima grijă a chestorilor a fost să 
ordone închiderea tuturor ușilor exterioare. Toate 
localurile disponibile din palatul Bourbon au 
fost transformate în ambulanțe provisorii.

Abatele Lemyre este întins pe o saltea ; o- 
brazu-i e acoperit de bandaje. Locotenentul de 
gardă care se urcase în tribună are doue de
gete frînte.

Paris 9 Decembre — Deputății răniți sunt ; 
Abatele Lemyre, d-nii Lanjuinais, Dufaure, Cou
sin, de la Ferronays, Dumas, Leffet, Leconpanec, 
S’au făcut vre-o 60 de arestări. Sunt grave bă
nueli asupra unui individ și asupra unei calfe 
de cismar numit Champeaux, venit de curînd 
la Paris.

Interogatoriul persoanelor ce au asistat la șe
dință s’a terminat la 8 și 50. Chestorii Camerei 
sunt convinși, că nici una din persoanele, care 
erau în interiorul palatului Bourbon, n’a putut 
părăsi palatul fără a fi interogată. Se asigură, că 
guvernul va propune luni mesuri energice, care 
vor tinde să împedece reînoirea de asemenea 
atentate. Noutățile din Cameră au produs o 
emoțiune viă în Paris, dar pe la 11 jum. totul 
era liniștit.

Paris 10 Decembre.—Indivizii, care erați su- 
praveghiațî la Hotel-Dieu, au fost puși în li
bertate ; poliția n’a oprit de cât pe Vaillant și 
pe vre-o cinci sau șease suspecți. D. Lepine, 
prefectul poliției, D. Routtier, procuror și D. 
Meyer, judecător de instrucție, au stat mai toată 
dimineața la Hotel-Dieu. In urma numeroaselor 
chestiuni puse de acești magistrați, autorul a- 
tentatului a recunoscut că’și dăduse un nume 
falș; se numește într’adevăr Auguste Vaillant; 
s’a născut la Mezieres (Ardennes) în 1861.

El a locuit la Montmartre, unde a fost mem
bru în comitetul socialist revoluționar din al 
18-lea arondisment. Identitatea iui e acum res
tabilită. El a declarat, că pentru a produce mai 
mult efect, el ochise și voise să lovească pe pre
ședintele Camerei; se fălește de actul seu cri
minal și regretă, ca brațul șeii a deviat, când a 
aruncat bomba.

Vaillant, care este rănit la nas și la piciorul 
drept, va fi îngrijit la Hotel-Dieu și păzit de 
mai mulți agenți până la un noii ordin.

Vaillant se fălește mult de crima sa și afirmă 
că nare complici. S’au găsit în odaia lui lichide 
și diferite prafuri; un mare numer de fiiarc și 
publicațiuni anarchiste; scrisori de la tovarăși 
și cărți de chimie. S’a găsit de asemenea o oală 
destul de mare, care fusese preparată ca să ser
vească de bomba. însuși Vaillant a dat detalii 
asupra bombei, de care s’a servit; este o oală de 
fer umplută cu pilituri de fer: in mijloc era un 
tub, care conținea doue acide, a căror ameste
care a provocat explosia. Vaillant s’a însurat 
acum câți-va ani și a avut doui copii. A fost. 



la Buenos-Ayres ; s’a întors în Franța; el a 
fost condamnat de cinci orî pentru furt și va- 
gabondagiu. D. Dupuy a primit eri un mare 
numer de telegrame și de scrisori de felicitare. 
Starea deputaților răniți este foarte satisfăcătoare.

Glasu3 Reginei noastre

Cu osasia aniversării de ieri, luarea Plevneî, 
M. R. Regina, a adresat M. S.'Regelui urmă
toarea telegramă :

Cu toată inima și cu duioasă aducere 
aminte sunt la frumoasa serbătoare, fă
când urări pentru iubita și vitejeasca 
noastră armată.

Tot înainte si tot la isbândă voinici ! 3
Elisabeta.

ȘTIRI TELEGRAFICE
Agenție Română

Solia, 10 Decemvrie. — De ieri, căletorii ce 
vin din Austro-Ungaria și din România prin Du
năre nu sunt supuși la nici o carantină; căletorii 
din România ce vin prin mare vor face o ca
rantină de 24 ore.

Mărfurile ambelor țeri menționate vor intra 
libere; cele-l’alte obiecte, prohibite până acum, 
vor intra și ele libere, dacă sunt prevetjute cu 
un certificat, care să dovedească că sunt origi
nare ale Austro-Ungariei sau ale României.

— D. Popovici, gerantul «Agenției României» 
a plecat la Bucuresci. întregul consiliu de mi
niștri, și corpul diplomatic, președintele Camerei 
și principalii membrii din coloniile române și 
străine sau dus la gară și aii luat remas bun 
de la el.

Paris 40 Dec. Miniștrii au ținut dimineața un 
consiliu sub președința D-lui Casimir Perier ; s’a 
vorbit mai întăi de mesurile administrative ce 
se vor lua imediat pentru a apăra șocietatea în 
contra atentatalor anarchiste. Consiliul a studiat 
în urmă mijloacele de luat pentru a complecta 
legea din 4875 asupra dynamite! și a Introduce 
în ea disposițiuni destinate să reguleze între
buințarea, transportul, fabricațiunea și păstrarea 
materiilor-explosivc. Miniștrii aii discutat de ase
menea dacă nu trebue adăogat la legea asupra 
presei un articol pedepsînd apologia faptelor ca
lificate de crime și provocarea la aceste fapte, 
chiar dacă provocarea nu e urmată de efect. O 
decisiune definitivă se va lua într’un nou con
siliu, care se va ține mâne la Elysee.

Roma 43 Dec. fiarele oe apar dimineața a- 
nunțau că D. Crispi va lua prezidenția și mi
nisterul de interne; D-nii Saracco, lucrări publice : 
Gonnino, finanțe; senatorul Perazzi, tesaur 
Boselli, agricultură; Maggiorins Țerraris, poște 
și telegraf; generalul Cosenz sau Riuotti, res- 
boiu; Brin sau Recchia marină. Ziarele ce apar 
seara confimă aceasta împărțire a portofoliilor. 
Se vorbește de ducele de Sermoneta la afacarile 
străine. Toate știrile asupra programului noului 
cabinet sunt prematune.

D. Crispi a ținut numeroase conferințe cu di
ferite personage politice, între altele cu D-uii Ni- 
cotera, Cavalotti.

Bruxel 10 Dec. Ziarele «Le patriote» publică 
o depeșă din St.-Petersburg dupe care s’ar fi 
descoperit un atentat în contra Țarului; s’a a- 
restat un student. Atentatul trebuia să aibă loc 
pe timpul plimbării Țarului în sanie.

Roma 40 Dec. Zvonul după care D. Crispi 
ar fi chemat la Roma pe ambasadorul din Paris 
D. Bessman este neexact.

Melilla 9 Decembre.—Araat a c,erut amâ
narea conferințelor cu mereșalul Campos, pînă 
când va primi respuns la depeșile ce a trimes 
la Tanger. Se crede că mareșalul va acorda 
amânarea.

A. S. Regală princesa Maria, a asistat ieri la 
serviciul divin, care s’a cîntat ieri la biserica 
Luterana.

Eri fiind aniversarea luărei Plevneî, orașul a 
fost împodobit cu drapele.

S’a cântat un Te-Deum la biserica Mihai-Vodă 
in dealul Spirit La acest Te-Deum, au asistat 
M. S. Regele și Prințul Ferdinand, înconjurați 
de casa militară.

După terminarea serviciului divin trupele aii 
defilat în fața Suveranului.

Seara la orele 6 a fost ta Palat un banchet, 
la care au luat parte 90 de persoane, oficeri 
superiori din garnizoana Capitalei.

Banchetul s’a terminat la orele 8 și jumătate 
după ce s’au ridicat mai multe toaste pentru 
armată și Suverani.

D. colonel Năsturel, care a fost rănit în ex- 
plosia de la Camera francesă. a telegrafiat ca 
starea d-șale este bună și că ranele sunt foarte 
puțin grave.

♦
Austro-Ungaria, care oprise esportul nutrețu

lui pentru vite, a revocat ordinul lăsând liberă 
exportarea fonului, orzului etc.

A (Jecea tragere la sorți a titlurilor de rentă 
4 la sută ale împrumutul! de 35,500,000 se va 
efectua în dina de 1 Decemvrie. Se vor amor- 
tisa titluri în valoare de 164,800 lei.

♦
Trenul de Vaslui s’a ciocnit în gara Grajdu

rile cu o mașină de reservă.
Mai multe vagoane și vagonul postai s’au sfă- 

rîmat.
Un frînar a fost rănit foarte grav.

♦
Țiarele Les Debats și 7’Independance Beige în- 

fîerazăpersecuțiunilele în contra Țârelor de peste 
Carpați din partea Ungurilor, precum și regimul 
barbar la care sunt supuși condamnați! Români 
la închisoarea de la Szeghedin.

-e-
Guvernul Bulgar a luat disposițiă că voiajorii 

veniți din Romînia și Austro-Ungaria la Sofia 
nu vor mai fi supuși carantinei.

Românii care, vine pe mare vcr face 24 ore 
de carantină.

Mărfurile sunt libere.
Obiectele oprite vor intra libere dacă se vor 

presinta certificate de provenință.
-®-

Cu data de 24 Noembre a. c. s’au făcut ur
mătoarele numiri în magistratură:

-— D. C. Scorțeanu, actual judecător de in
strucțiune la trib. Vlașea, în aceeași calitate la 
trib. Prahova.

— D. Dimitrie Pr. Georgescu, actual jude
cător la trib. Vlașea, judecător de instrucțiune 
la același tribunal.

— D. Dimitrie D. Antonescu, actual procuroi 
la trib. Bacău, judecător la trib. Vlașea

— D. Emanuel Theodorini, actual procuroi 
la trib. Fălciu, în aceeași calitate la trib. Bacău

— D. Xenofon I. Andronescu, supleant le 
trib. Buzău.

♦
Aflăm din Voința Națională că d. loan Lu- 

pulescu, aflându-so Sâmbătă la primărie, pentru 
niște afaceri, se simți reu.

Până să fie transportat la locuința sa în str 
Sculpture! a încetat din viață pe drum.

Joi studenții facultății de medicină din Iași 
aii ținut o întrunire, în care s’a ales o comi- 
siune, care să facă toate demersurile și să sta- 
rue pentru redeschiderea spitalului clinicelor. 
Cu ocasiunea întrunirii s’au trimis depeșe re- 
presentanților ieșeni din parlament, ministriloi 
de culte și interne, arătând cât de păgubitoare 
este pentru facultate linsa de clinică.

La 4 Decembre vor începe cursurile institu
tului medico-milifar. Cu direcțiunea este însăr
cinat d. genoral Zaharia Petrescu.

DTN CORPURTTe LEGTHTTOARE

CAMERA
Ședința de la 27 Noembre 7*?.O3

Ședința de Sâmbătă, în care deputății se ocupă 
de indignate și recunoașteri. D«cî, ședință scurtă. 
Prea deasă urcare a treptelor tribunei pentru 
votare obosește iute pe denutațî. care de regulă 
se grăbesc să descomplecteze adunarea. Acum 
aceasta se complica și cu faptul, că la Senat 
încep desbaterile asupra adresei de respuns la 
Mesaj și că dl Sturdza. șeful liberalilor, este 
înscris să vorbească. Doritori să-l asculte, de
putății nu țin ședință decât până Ij» orele 2 și 
jum.

Momente interesante mai nici unul, afară de 
cât interpelarea adresată de d-1 Moruzi gu
vernului, pentru-că guvernul unguresc a cerut 
prin depeșă guvernului nostru extrădarea unui 
român, care nu a mers să-și facă servicîul mi
litar în Ungaria și pentru-că unii deputați un
guri au amenințat România (Parlamentul din 
Pesta) cu resboiu.

SENATUL
Ședința de la 21 Noemevrie 1893.

Ședință foarte interesantă. Se începe discuția, 
adresei de respuns la mesagiul tronului. D-l D. 
Sturdza, șeful pariidului liberal, rostește un dis- 
cnrs foarte important, in care arată că guvernul 
compromite interesele politice ale țării, atât fu 
lăuntru prin mesurile legislative ce iea, cât și 
în afară prin nepriceperea lui în cele economice 
și în cele naționale. Discursul d-lui Sturdza, 
care a durat trei ore, a făcut o profundă impre- 
siune asupra membrilor senatului, cum și asu
pra publicului numeros, care asista la ședință. 
Declarațiile categorice ale d-lui Sturdza și mo
dul precis cum d-sa a clarificat situațiunea Ro
mânilor din Ungaria a întîmpinat simpatii una
nime între unii adversari chiar ai partidul 
liberal.

Răspundetor pentru redacție Ion Slavici.

LABORATORUL DE CHIMIE

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