
APARE IN TOATE ȘILELE DE LUCRU

ABONAMENTE
LA

Corespondența Românei
IN ȚARĂ IN STREINĂTATE

Pe 12 luni..................30 lei I Pe 12 luni 40 lei
» 6 „................... 15 „ „ 6 „ 20 „
„ 3   8 , | , 3 „ ..... 10 „

TARIFUL ANUNȚURILOR
?e paginele 7 si 8..................................linia 40 bani.

Pe cele-l’alte pagini după învoială.
REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA

Bulevardul Elisa bota 117

Situațiunea internă a României e și a- 
cum după deschiderea sesiunii de toamnă 
tot nelămurită.

De mai multe săptămâni de dile, atât 
prin cercurile politice, cât și în coloa
nele organelor de publicitate se vorbește 
mereu despre neînțelegerile ce s’ar fi 
ivit între membrii guvernului. Insă din 
multe câte s’au scris ori s’au vorbit, un 
singur lucru pare neîndoios, că d-1 
Petre P. Carp ar fi foarte mulțumit, dacă 
ar pute să găsească o bună ocasiune 
spre a eși din guvernul actual.

Om purtat spre bine, d-1 P. Carp e 
mâhnit, fiind-că lumea nu vrea să fie 
cum d-sa voește s’o aibă, ci stărue cu 
îndărătnicie în propriul ei fel de a fi. 
Pe când se afla în oposițiune, d-sa își 
închipuia, că e destul ca miniștrii să fie 
oameni înteligenți și activi,
pentru-ca toate să meargă bine în țară ; 
a făcut dar pe miniștrii de atunci vino- 
vați de tot ceea ce d-sale nu-i părea 
„cinstit11. Acum apoi, când d-sa însuși 
e ministru, are în fiește-care di ocasi- 
unea de a se încredința, că voința unui 
om nu însemnează nimic în viața unei 
țări; pe când d-sa le vrea toate bine, 
oamenii le fac toate rău, și zadarnice 
îi sunt toate silințele de a înfrâna rău
tatea, de oare-ce colegii săi din minister, 
oameni și ei, nu-i dau mână de ajutor.

Aceasta e, din punctul de vedere al 
admiratorilor, posițiunea „ șefului “ de 
apururea cinstit și de bine doritor.

Adevărul, după a noastră părere este, 
că d-1 P. Carp, om foarte accesibil pen
tru avânt, a făcut, pe când se afla în 
oposițiune, prea multe promisiuni și-a 
luat angagiamente, de care nu s’a putut și 
după toate prevederile omenești nici de 
aici înainte nu va pută să se ție,. D-sa 
e cuprins dar de simțimîntul că șe jert
fește însuși pe sine, dacă mai poartă, 
și de aici înainte răspunderea pentru 
cele ce se petrec

Ar fi însă lucru pripit să tragem din 
aceasta conclusiunea, că ne aflăm în 
ajunul unei crise. Situațiunea poate să 
mai rămâie încă mult timp așa. D-1. 

Carp el însuși a voit să fie, și puțin 
importă dacă mai vrea ori nu mai vrea 
să rămâie ministru alăturea cu actualii 
săi colegi; viața politică nu e joacă de 
copii, ci o întreprindere foarte serioasă, 
în care ori-și cine primește pentru fap
tele sale răspunderea până la cele din 
urmă consecințe. Păcat ar fi, după si
lințe atât de îndelungate, o glorie atât 
de scurtă!

Aceasta cu atât mai vîrtos, cu cât 
oposițiunea nu e nici ea mai bine în
chegată de cât partidul guvernamental.

Sunt în România o mulțime de oa
meni politici, care nu se pot împăca 
cu gândul, că nu din mijlocul nostru 
s’a ridicat deasupra noastră monarchul, 
cu care am ajuns să desevărșim înteme- 
area Statului român neatârnat. Ei cred, 
că Statul român s’ar consolida mai bine 
și Românii s’ar simți mai fericiți, dacă 
Regele României ar fi Român din viță 
și străviță. La un popor, care timp atât 
de îndelungat a fost stăpânit și în cel 
mai neomenos mod exploatat de străini, 
simtimîntul acesta e firesc. Si cam tot 
atât de firească e și tendința partidelor 
oposiționale de a profita de el, ca să-i 
creeze guvernului greutăți. Au făcut-o 
aceasta până chiar și actuali consilieri 
ai M. S. Regelui Carol I, când se aflau 
în oposițiune.

Cele-l-alte urmează de sine.
Oamenii, care nu-și dau seamă despre 

căușele adevărate, dar de cele mai multe 
ori ascunse, ale schimbărilor petrecute 
în viața politică, își închipuiesc, că opo
sițiunea a răsturnat la 1888 guvernul 
propagând curentul, pe care Adeveml 
îl represintă și astădi. N’ar avea dar 
nici actuala oposițiune de cât să facă 
și ea tot ca cea de la 1888, pentru-ca 
să răstoarne pe actualul guvern.

Sunt însă între oposiționalii de astă-di 
și oameni, care die, că răii a făcut opo
sițiunea de la 1888, și că mai rău încă 
ar face cea de astă-di, dacă ar abusa 
și ca de nepriceperea omenească și ar 
contribui la întărirea unui curent, pe 
care mâni ori poimâni ar voi, poate, 
să-l înăbușe și nu l’ar pută.

Astfel, în ciuda tuturor încredințărilor 
de bună înțelegere, oposiționalii sunt 
și ei rău învrăjbiți între denșii.

N’am fi sinceri și nici nu ne-ar crede 
nimeni, dacă am dice, că noi stăm privi
tori nepreocupați în fața acestor învrăj
biri. Suntem oameni și Români, avem 
și noi preocupările și înclinările noastre, 
și nu ne este indiferent cum și când se 
va limpedi situațiunea.

Ni-e, înainte de toate, peste putință 
să credem, că aceste lucruri mărunte 
sunt adevăratele cause de învrăjbire. Nu 

ne iartă firea să admitem, că oameni 
serioși, dintre care cei mai mulți încă
runțiți, pot să ție țara în continuă emo- 
țiune pentru niște lucruri mici, când ni 
se impun cestiunile mari, de la resol- 
varea cărora atârnă rolul istoric al po
porului românesc.

----- ^/vvwvVLD/Ln/uwv------

Rostul stăpânirii rusești
Au trecut done sute de ani decând Hat

manul căzăcesc Bogdan Chmielnicki, socrul 
fiicei Iui Vasilie-Vodă Lupul, s’a însoțit 
cu Marele Duce de Moscova; și de atunci 
stăpânirea Țarilor se întinde mereu spre 
meadă-di.

Puțini de tot vor fi fost atunci oamenii, 
care presimțeau urmările acestei însoțiri 
de arme. împărăția otomană, deși pornită 
spre decadență, era încă puternică; rega
tul Poloniei le părea multora ajuns in a- 
junul unei none epoce de mărire: Cazacii 
erau socotiți drept o putere hotărîtoare in 
Orient; eară Țarul de Moscova nu era de 
cât un mare Duce, care stăpânește acolo, 
unde-va, spre meadă-noapte, mari întinderi 
de pământ aproape pustiu. Ast-fel amba
sadorul Veneției la Viena, primind știre 
despre însoțirea Cazacilor cu Muscalii, se 
mângâie cu nădejdea, că niai curând ori 
mai târdiu Cazacii vor ajunge să stăpâ
nească tot pământul până la gurile Dunării.

Tot ast-fel s’or fi vedut lucrurile și de cei
lalți oameni de stat din Viena, de oare-ce 
MitraimVodă Petrașcu, nepotul lui Mihaiu 
Viteazul și al lui Radu Șerban, afosttrimis 
la Hatmanul Bogdan, pentru ca cu ajutorul 
lui să resbească In Muntenia și să se urce, 
după moartea lui Mateiu-Vodă Basarab, in 
scaunul bunicilor săi.

Vre-o două-deci de ani în urmă, când se 
naște Petru cel Mare, Cazacii însoțiți cu 
muscalii nu mai sunt, in adevăr, decât su
pușii Țarului. Acum abia începe lumea să 
simtă, că nu în Polonia, nici la Cazaci, ci 
la Moscova e chiagul unei -noue puteri 
europene.

Pus în fața Maghiarilor răsculați, și strîm- 
torat între Franța și Turcia, împăratul Leo
pold 1 caută alianța acestei noue puteri, 
și, de voie, de nevoie, recunoaște aliatului 
seu titlul de «împărat».

Deși aliat insă, Țarul le pare oamenilor 
de stat din Viena atât de primejdios, încât 
ei iși dau în timpul negoțierilor de pace 
de la Carlovăț toată silința, ca Rusia să 
câștige cât se poate de puțin.

Sfetnicii împăratului își dăduseră seamă 
despre înrlurirea covîrșitoare, pe care Ru
sia ortodoxă o are asupra popoarelor de la 
Răsărit, care sunt și ele ortodoxe. De a- 
ceea împăratul Leopold I. se proclamă pe 
sine protector al creștinilor de rit grecesc 
din împărăția otomană, și le asigureazăîn 
țările ce vor. fi ajungând sub stăpânirea lui 
cele mai largi privilegii.

Dându-și seamă despre această înrîurire 
a Rusiei, curtea din Viena prevedea pei- 
rea Poloniei și a împărăției otomane, era 
însă preocupată, mai presus de toate, de 
pericolul ce amenință propria ei stăpâ
nire. Când Regele Ioan Sobieski, elibera
torul Vienei, stăruie ca pacea să se închee 
numai dacă Sultanul va ceda Poloniei Mol



dova, în consiliul de stat din Vieua, covîr- 
șește părerea, că {piperatul nu poate să 
lege soarta Moldovi! de a Poloniei și că e 
mai bine, ca Moldova să le remâie Turcilor 
decât ca ea, adnexată de Polonia, să cadă 
sub o mai directă înrîurire a Rusiei.

Astă-rji vedem cu toții ceea-ce atunci 
numai puțini prevedeau. Cazacii, căduți o 
dată sub stăpânirea Țarilor, au ajuns până 
la Dunăre, ba au și trecut Dunărea în mai 
multe rînduri; regatul Poloniei și Chanatul 
Crimeei nu mai sunt; o frumoasă parte din 
Moldova a ajuns sub stăpânirea Țarilor. 
Zadarnice au remas și prevederile ome
nești, și silințele resuîtate din ele: întin
derea stăpânirii moscovite a fost în natura 
lucrurilor, si Cazacii s’au coborit cu o fa
tală neîndurare spre țările de la meaijă-iji, 
unde cerul e mai senin, aerul mai cald și 
câmpia mai înfloritoare.

Opt-^eci de ani au trecut de când el 
s’au oprit la Prut: e prea lung timpul a- 
cesta pentru cete de Călăreți deprinși a 
înainta cu repeziciune, și fie-ște-care (Ji, 
trecând, crește ’n sufletele noastre temerea 
ca nu cum-va năvălitorii să-și peardă in 
cele din urmă răbdarea.

In ajunul luptelor de la Plevna numai 
puțini dintre noi erau cuprinși de temerea 
aceasta. După căderea Plevnei au remas 
puțini cei-ce nu erau cuprinși de ea. Astă-di 
simțim cu toții, că Rusia, ’organism vie
țuitor fiind, nu poate să stea în loc și ori 
va face âncă un pas înainte, ori va începe 
să dee îndărăt.

Cuprinși odată de simțimentul acesta, nu 
e destul să fuărim arme și să ridicăm tării 
de apărare, ci trebue să căutăm a ne da 
seamă, cum s’a întemeiat stăpânirea Țari
lor și de ce ea a trebuit neapărat să se 
întindă până la Prut și apoi să se oprească 
aici, unde nu pot să fie hotarele ei firești.

Crescuți sub inrîurirea popoarelor apu • 
sene, noi cunoaștem în deajuns istoria 
lumii apusene, dar nu știm cum s’au des
fășurat lucrurile aici prin pregiurul nostru 
și ast-fel nu putem să înțelegem rațiunea 
de a fi a cuceririlor rusești. Am aflat, că 
Rușii au purtat multe resboaie; le reducem 
dar toate la nemărginita sete de biruințe 
a Țarilor și ne închipuim, că cu arma în 
mână avem noi să apărăm Prutul, ori poate 
chiar să-i dăm pe Ruși peste Nistru.

Nu poate însă se intre în mintea liniș
tită gândul, că o faptă atât de mare ca 
împărăția rusească a resultat din voința 
câtor-va oameni. Omul singuratic, chiar 
și Țar fiind, nu prin el însu-și, ci numai 
ca mediu material pentru manifestarea 
simțimentului -obștesc ajunge la stăpâniră 
covirșitoare.

Aceia, care au lucrat pentru întinderea 
stăpânirii rusești au împlinit o menire is
torică și menirea aceasta n’a fost aleasă de 
dânșii, ci era impusă prin natura lucruri
lor: Țarii au găsit supunere oarbă pentru 
că au recunoscut această menire, spre care 
întregul popor rusesc se simte poruit,

In țerile stăpânite adi de Țari sunt risi
pite fel de fel de popoare, între care cele 
mai multe au stat sute de ani de a rândul 
sub stăpânirea Mongolilor și Moscoviții, 
care au frânt puterea mongolă, nu sunt 
suflete slugarnice, ci oameni cu tărie de 
voință. Nu era insă destul să frângă pu
terea mongolă.

Noi cunoaștem până în cele mai mici a- 
mănunte luptele dintre catolici și Hughe- 
noțl și ne îngrozim, când ne aducem a 
minte de noaptea Sfintului Bartolomeiu, nu 
știm insă, că pe aici prin vecinătatea noa
stră timp de o sută de ani s’au petrecut lu
cruri mult mai înspăimântătoare de cât cele 
din noaptea Sfintului Bartolomeiu. Punem 
dar între marii monarch! pe Henric IV, care 
a restabilit ordinea în Franța și a ajuns la 
deplinătatea puterii regale, fiind-că a recu
noscut simțimentul comun al poporului fran

cez și s’a plecat in fața lui; trecem însă 
peste Patriarchul Filaret, care, purtând câr
ma pentru fiul seu Michail. primul Roma
nov, a creat la Moscova, în mijlocul unei 
lumi mereu sguduite, un centru de ordine 
socială.

De aici din centrul acesta a pornit reor- 
ganisarea politică și culturală a popoare
lor scăpate de sub stăpânirea mongolă și 
s’a închegat încetul cu încetul o lume nouă, 
cu totul deosebită de cea apuseană.

Aceasta e rațiunea de a fi a stăpânirii 
rusești. Ea s’a stabilit pretutindenea, unde 
erau cuibare de disordine, dar n’a putut să 
străbată fiind-că nu era necesară, unde 
oamenii se iubeau unii pe ații și fie-ște- 
care își făcea datoria.

S’au oprit Rușii la Prut, fiind-că noi Ro
mânii, deși mai slabi decât Cazacii, Leșii 
și Tătari, deși ajunși la mare părăginire 
socială, ne iubeam unii pe alții mai mult 
decât Cazacii, Leșii și Tatarii se iubiseră 
între dânșii și nu era nevoe de cnutul ru
sesc pentru menținerea ordine! pe pămân
tul nostru.

Lumea apuseană s’a bucurat de rena
șterea noastră politcă și ne-a ajutat In lucra
rea noastră de reorganisare și consolida
re, fiind-că ne socotește destoinici de a 
crea la gurile Dunării un nou centru de or
dine socială, peste care lumea nordică nu 
va putea să treacă înainte.

Așii ca’n timpul lui Traian doue lumi 
deosebite se isbesc la poalele despre mea- 
dă-noapte ale Carpaților una’ntralta, și noi 
Români! suntem expositura lumii apusene, 
din care am eșit și în care am reintrat.

Acolo, unde calcă copitele cailor căză- 
cești, se ivesc străine legi, străine obice
iuri, străine deprinderi, străine vederi, un 
întreg fel de a viețui noue străin, și ori 
Rusia va fi ținută în loc și nevoită a primi 
cultura apuseană, ori lumea apuseană se 
va sparge, ca să fie reorganisată potrivit 
cu acel acji noue străin fel de a fi. Ast
fel soarta unei lumi întregi atârnă, în pri
mul rând, de la puterea de resistență cul
turală a neamului românesc.

Avem fără îndoială să ne luptăm noi Ro
mâni! și la Prut tot cu bărbăția, cu care 
ne-am luptat timp atât de îndelungat Ia 
Dunăre, dar întocmai precum la Dunăre 
nu singure armele ni-au fost apărarea, și 
la Prut nădejdea noastră e mai presus de 
toate buna chibzuință. Dacă noi ne vom 
iubi unii pe alții, dacă fie-ște-care dintre 
noi își va face datoria, dacă pretutindenea 
unde sunt Români, va fi bună rânduială 
șî lucrare spornică și dacă vom păstra cu 
îndărătnicie tradițiunile noastre culturale, 
chiar biruiți fiind, vom împlini o mare 
menire culturală și ne vom ridica, impli- 
nind-o, mai presus de cei-ce ne incon- 
giură.

Menirea aceasta e a întregului neam ro
mânesc și, privind lucrurile din punctul de 
vedere al ei, statul român numai ca cen
tru de viață culturală națională are rațiune 
de a fi. El este, pentru-ca dintr’ânsul să 
se propage și peste Carpați, și peste Du
năre, și peste Moina, și peste Prut acela-și 
spirit, acelea-și vederi, pornirea spre ace
lași fel de a viețui, și Românii aruncați 
de soartă peste Carpați, peste Dunăre, peste 
Moina și peste Prut sunt propagatorii în 
cercuri mai largi ai acestor porniri cultu
rale.

Pentru-ca această stăruință împreună a 
Românilor să fie cu putință, aici în cen
trul vieții noastre naționale trebue să fie 
ordine și lucrare rodnică, o societate bine 
închegată, peste care nici chiar puternicii 
Țari nu pot să treacă înainte.

Aceasta e marele adevăr, de care trebue 
să se pătrundă toți Românii, dacă vorba 
e, ca stăpânirea Țarilor să nu se întindă 
mai departe spre Meaqlă-^i.

loan Slavici

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

FRANȚA
Crisa ministerială continuă. D-I Carnot are 

dese întrevederi cu oamenii politici, dar fără 
resuîtate văzute. Duminecă dimineață a primit 
pe d-1 Poincarre, fost ministru de instrucțiune, 
iar după amiază a convorbit lung cu vice
președinții Camerei. Aceștia au fost chemați 
de președintele Republice! din nou luni pen
tru a fi consultați.—De altă parte, la Cameră 
se vorbia ieri că d-1 Casimir Perier continuă 
a nu primi să formeze cabinetul, dar că foarte 
mulțl din prietinii săi stăruesc ca el să-și 
schimbe hotărîrea și să revină asupra refusu- 
lul său.

RUSIA
Raportul prealabil al caselor statului pen

tru veniturile și chcltuelile Imperiului de la I 
Ianuarie la i August dau :

Venituri ordinare: 572.481.000 ruble, contra 
534.479.000 în același period din 1892.

Venituri extra-ordinare : ioo.ii4.oo0 ruble, 
contra 172.780.000 din 1893. Chieltuelî totale: 
617.245.000 ruble contra 645.020.000 în ace
leași opt luni din anul 1892.

ITALIA
Cu privire la crisa ministerială din Italia, 

Agenția Română ne împărtășește următoarea 
depeșă cu data de 15 Noembre: Regele a pri
mit pe d-nil Nicotera, Sidney, Sonino, Farini 
și Brin, și în urmă pe senatorul Perazzi. Re
gele voise să va<Jă pe d-nul Visconti Venosta, 
dar acesta nu este la Roma. Cercurile parla
mentare și fiarele cred că Regele va însărcina 
pe d. Zanardeli cu formarea cabinetului.

SPANIA
D-1 Maret fiind întrebat de un gazetar 

asupra însemnării ce are plecarea mareșalului 
Martinez-Campos în Maroc, a declarat că a- 
cest fapt nu modifică îutru nimic relațiunile 
Spaniei cu Sultanul Marocului.

Cabinetul e partisan al menținerii statulul-quo 
politic și teritorial în Maroc și n’a renunțat 
încă la ideia de a negocia cu Sultanul pentru 
a obține satisfacținne.

De altă parte, o depeșă din Colonia cu data 
de 15 Noembre spune: Gazeta din Colonia 
laudă, cu privire la plecarea mareșalului Marti
nez-Campos, atitudinea energică a guvernului 
spaniol, care prin restabilirea drepturilor sale 
călcate va asigura pacea Europei.

GERMANIA
Agenția română ne comunică vestea unul 

atentat neisbutit contra d-lul de Caprivi, can
celarul împărăției Germane. Duminecă i-a sosit 
acestuia, venind din Orleans (Franța), o ladă 
de lemn. In ladă se afla o mașină inferper- 
nală. Un aghiotant al cancelarului a desco
perit mașina, și din norocire o isbutit să împe- 
dice explodarea el.

D. Fritzen e declarat la Reichstagîn numele 
centrului, că acest grup nu poate ca aceia, care 
au votat legea militară să rămârnie cu brațele 
încruțișate și să aștepte ca să se găsească mij
locul de a aplica acea lege. O asemenea ati
tudine ar fi imprudentă.

Centrul va ajuta pe guvern cu credință și 
devotament, ca să se găsească mijloacele ne
cesare :

— Reichstagul a început ieri să discute bud
getul. D-nul Posadowsky, secretar de stat, a 
resumat cifrele, arătând că excedentul pentru 
exercițiul corent se va ridica probabili la P/2 
milioane de mărci, din care i/î milion va servi 
pentru teritoriile puse sub protecțiunea Ger
maniei. La excedentul venitului exercițiului 
curent, de aproape 13% milioane mărci, co
respunde un excedent de cheltueli de io3/4 
milioane pentru armata și de s/4 milion pentru 
marină. Situația financiară a diferitelor state 
federale s’a înrăutățit; se constată pentru ele 
o sarcină de 109 milioane față de anul trecut; 
aceasta e dovadă că Imperiul are o absolută 
nevoie de resurse noue.



RSspunqlend d-luî Bebel, șeful socialiștilor,' 
cu privire la procesul jocului din Hanovra, 
ministrul de resboiii a declarat că nu ofițerii, 
ci cămătarii trebuesc acusațl. Ofițerii vor fi 
tot deauna la înălțimea datoriilor lor. Propu
neri speciale’ contra jocului de noroc în ar
mată ar fi de prisos, de oare-ce autoritatea 
militară poate pedepsi abusurile în mod se
parat. D-l Hollman, secretar de stat, respinge 
atacurile d-lui Bebel contra marinei și declară 
că dacă cuirasatele germane ar fi în adevăr 
în stare proastă, ar fi cerut fonduri pentru 
construirea altora, iar acele fonduri ar trebui 
votate.

ANGLIA
Știrile ce vin din Londra vestesc că Sir Grey 

a declarat în Camera Comunelor, că guvernul 
englez nu are câtuși de puțin intențiunea să 
cumpere insula Lemnos de la Turcia.

O asemenea propunere, dacă ar fi făcută, 
ar da naștere Ia chestiuni serioase, nu numai 
în Turcia, dar și din partea marilor puteri; 
ceea ce firește Anglia nu doresce să se în- 
tîmple.

NEDESPARȚIȚl
Narațiune după Sir. Heberton—din englezește

Zi numai Kermy-Kums ca și cum ar fi 
vorba de un singur om. Dacă pe vr’un vas se 
găsea de lucru, nu puteai să ei pe unul fără 
să-l ei și pe cel-l-alt, atât erau de nedespărțiți 
acești noi frați siamezi, și erai nevoit să-i ei pe 
amândoi.

Despre aceasta aveau cunoștință toți căpi
tanii tutulor vapoarelor și nimenea n’ar fi făcut 
una ca asta, căci ar fi fost sigur, că la primul 
prilej vor părăsi vasul.

Nici o dată nu se certau, cu atâta mai mult 
cu cât aveau în tot-deauna mintea limpede, din 
pricina neîntrebuințării de băutură. Nimeni n’a 
putut sa ’1 observe cu înclinări spre femei; mai 
mult—ei păreau că fug de societatea rea, ceia ce 
nu lipsea d’a ridica curiositatea mulțimii.

Doreau măcar un cusur sa le găsească, în 
zadar însă, căci nedespărțiții n’aveau cusururi.

Ei semănau foarte mult unul cu altul și ca 
să’și deosebească lumea pe unul îl numea «negrul» 
și pe cel-l-alt «roșul».

Gel «roșu» era puțin mai înalt de cât cel «ne
gru», se însă în schimb acesta părea mai puter- 
îic și se arătă caapăratoral celui «roșu». Cu tot 

interesul care inspirau acești oameni, nimeni n’a 
mtut afla de când a început a dura amiciția lor. 

V Ei spuneau că sunt de origine din orășelul 
Hermi, și atât tot.

In (Jitia, când vaporul, pe care ei erau mate- 
loți, ancora aici, Kermi-Knms se amestecă 
între mulțimea de pe mal și dispăru, ast-fel că 
nici aci curioșii n’au putut afla ceva interesant 
despre orginea lor.

După această întîmplare ei au revenit, din 
nou pe vapor. însă de astă-dată toți îi au lăsat 
în pace. Mai mult încă toți parcă începură a-i 
privi cu interes și mai mare încă, ba chiar a le 
arata stimă. Căpitanii vapoarelor, pe care ei se 
găseau, găseau neapărată trebuință de-aî reco
manda la toți pasagerii și mai ales ia pasagere 
care din partea lor îi priviau cu curiozitate și 
se arătau față de denșii foarte amabile. Insă 
Kermy-Kums nu se distingeau ca vorbăreți și 
la toate semnele de prietenie răspundeau printr’o 
mare tăcere. Mai ales cel roșu, care câte o dată 
chiar se ascundea. Cel negru se areta mai puțin 
^elbatec și câte-o dată zîmbea. Atunci fața lui 

1 evenea mai omenească și el perdea din trăsă
turile sale închise și posomorite...

O dată se găseau în serviciu pe enormul va
por Benker sau cum încă se mai numea «palatul 
plutitor Misisipi» Pe timpul de față, vaporu. 
avea pe dînsul o mulțime pe lume. Pentru Ben
ker, era periculos de a merge pe ăst timp, când 
apele fluviului erau scăzute, mai cu seamă că 
de curând el primise o telegramă că în drumul 
seu s’a ivit o banca mare de nisip în mijlocul 
căreia se afla trunchiul unui stejar uscat, adus 
cine știe de unde. Căpitanul hotărî să trimeață 
doue luntri, ca să cerceteze lucrul mai de a- 
proape.

Intr’o luntre s’a pus ajutorul căpitanului cu 
câți-va mateloți pențru a mesura adâncimea rîu- 
lui; în alta s’a pus altă companie pentru ori și 
ce întîmplare, intre care se găseau și Kermy- 
Kums. Toți pasagerii s’au strîus pe bordul va
porului și priveau cum luntrile se apropiau de 
locul periculos, una nu mai era departe de 
țerm, când în cea în care se afla nedespărțiții 
s’a auzit un țipet : «îndărăt spre țerm, mai 
iute !... mai iute !... Dar erea târziu, luntrea fu 
aruncată în ramurile copaculului, apoi svîrlita 
în sus ca o simplă ghioace de nucă, ear oamenii 
căzură în apă.

— Drace ! Ce fac ei oare acolo ? răcni căpi
tanul, apoi adresându-se către pasageri in semn 
de admirare :

«Dar îndemânateci mai sunt la înotat, gogo
manii !

— Sunt Kermy-Kums, spuse matelotul, care 
privia prin ochian.

«Sînt amândoi în apă!
— Mii de draci 1 Asta mai lipsea ! Spuse că

pitanul, trăgând, din resputeri de clopoțel.
Repede o luntre ! Apoi îndreptându-se către 

pasageri:
«Nu scițî, nu mi se va erta dacă Kermy- 

Kums vor peri.
Luntrea era gata. înainte, înainte! Mai re

pede !
«Vai 1 unul s’a dus la fund 1 Vâslați !... Intr’a- 

jutorul nedăspărțiților, sbura o nouă luntre.
— Ei, acum, nu’i nimic! Sunt aproape de 

țerm, observă cu sânge rece unul din pasageri, 
judele de instrucție din localitate. El era ne
mulțumit de accidentul celor doi tovarăși, căci 
aceasta îl întrerupsese din povestirea lui despre 
niște hoți de cai, tocmai în locul cel mai inte
resant. El chiar făcu o silință ca să urmeze, dar 
afară de un colonel, nimeni nu-1 băga, în seamă.

— ... Și; așa am avut să’ți spun ... că 
erau hoți de cai însă de o bunătate ne mai po
menită. Unul de pildă spunea că a furat uncal 
ca să aibă cu ce să’și îngroape copilul, însă 
despre denșii, se vorbea că erau cei mai buni 
lucrători din localitate.

«Eu m’am încercat să cer grațiarea unuia, 
însă zadarnic, d-voastre sciți asprimea legilor. 
Astfel că noi am trebuit să aplicăm sentința.

Tot era gata când de o dată de condamnat s’a 
apropiat un călăreț, dând brânci șerifului și am
bii miserabili, sărind pe cal, se făcură nevetjuți. 
.. N’au mai putut fi găsiți, însă eu am obser
vat...

— Dracu știe ce e asta, eu nu pot să viu la 
mal, răcni căpitanul !

Pasagerii priveau cu încordare cum doi oa
meni se luptau cu valurile. Se vedea cum unul 
din cei ce se înecau, se silea să susțiepe cel-lalt 
care perdu se puterile.

— Care se înâca 1 Dați-mi ocheanul, spuse 
căpitanul. Insă matelotul, care il avea înainte, 
dispăruse...

— Și pot să-ți spun... începu iar judecăto
rul—că fețele acelor hoți așa de bine mi s’au 
întipărit în minte, în cât să’i ved—îndată îi ași 
recunoaște.

— Priviți numai! se scufund! Și cum se țin 
îmbrățișați. Luntrea e alături cu denșii. Spre 
mal! Și cum nu m'am gândit să le trimit rachiu.

— Ei, mister Bill, s’a adresat către ofițerul 
trimesjde'el într’ajutor.

— Au murit, domnule Căpitan.
Nu se poate ! doamne, doamne, esclamă el fără 

prefacere. «Cum me voi presenta la New-Orleans. 
«Și de ce s’au înecat tocmai ei și nu alții ?! 
Oficerul nara :

Cel roșu & căijut cel d’întâi și cel negru s’a 
aruncat după dânsul. Probabil că el s’a încurcat 
printre crăcile copacului, căci hainele sunt, rupte, 
capul spart.

Iar la cel negru să vede că s’a rupt vr’o ar
teră, din cauza sforțării: El era roșu ca arama, 
când l’am scos. Căpitanul era perdut cu desă
vârșire. Vremea trecea și mesurătorile n’au fost 
terminate.

Se atuji semnalul de plecare.
— Ingropați-i! «îmi permit a ve spune că li 

s’ar cuveni, înmormântare cuvincioasă, pe mal.
Atunci poate și damele s’ar hotărî să’i pe

treacă.
«Nu-i vr’un preot între pasageri ?
— Asta ce mai înseamnă ? Ce erau oare ei ? 

In tot cazul aii fost niște vaganbon<ji, spuse ne
mulțumit căpitanul.

Domnule Căpitan, spuse matelotul, care adusese 
cadravrele, perimiteți să ve spun că unul dintre 
Kermy-Kums era femee!

Toți s au dat la o parte ; căpitanul era ca trăsnit 
de fulger. «Asta-mi place... pronunță el înfine.

— Asta-mi place! Tocmai eu să le descoper 
secretul! «Surprise! mii de draci! Acum... n’avem 
ce face; trebuesc îngropațî.

— Eu am fost în tinerețe preot, spuse cu 
nehotărîre judele. Așa că, de vroiți... pot la 
nevoie!... Vaporul stătu mai la vale.

Pe țermul mocirlos a fost săpată o groapă. Că
pitanul spunea s’o facă mai mare... ca pentru 
doi. Alți mateloți în ăst timp făcură doue cos
ciuge din repeziciune și într’însele fura puși ne
norociți!.

Damele se puseră în luntre împreună cu că
pitanul, judele, colonelul și alții. Pe mal toț- 
înconjurară mormântul. Colonelul mereu ruga 
pe jude să’i sfîrșească povestriea—Ei bine frate 
’i-a prins sau nu ’i-a prins ? Sunt trist după a- 
ceastă nenorocită întâmplare.

— ț)eu acum nu-i tocmai potrivit, suntem 
chiar la pragul mormântnlui. Dar pot să’ți spun, 
că cu toate cercetările poliției—nu ’i-a prins !..- 
Dar eu îi ași recunoaște...

Pe densul l’au rugat să înceapă. El se apro
pie de mormânt, începu : »Eu sunt învierea și 
viața și se opri. Privirea îi că<Ju asupra celor 
culcați în sicrie.

— Doamne !... dar asta-i chiar... hoțul de cai.. 
Toți îl priviră cu mirare.

— Ertați-me,doamnelor; «Și acela,care crede 
în Mine»... Și în timpul ăsta privirea ’I se opri 
asupra celui-alt. El nu putu să’și reție esclamarea:

— Așa și e ! Asta-i acela, care a îmbrâncit 
pe șerif !...

S.
--------------------e-OOOgOOOo———



Despre doamna de Pompadour
Despre puține femei se va fi scris atât de 

mult ca despre Madame Pompadour, faimoasa 
favorită a lui Ludovic al XV.

Și cu toate acestea mal sunt și astă-<Ji lu
cruri nepublicate încă, privitoare la densa.

Astfel familia contelui de Martinitz păstrează 
în archiva sa de la Friedensdorf (Boemia), 
între alte scrisori și autografe, și nenumărate 
scrisori de ale doamnei Hausset, fosta came
rieră a Madamei de Pompadour.

Doamna Hausset, care a stat două-deci de 
ani la curtea lui Ludovic al XV, a fost vă
duva (tînSră) a unul nobil frances. Ea a cu
noscut pe Madame de Pompadour pe când 
purta încă numele de d-șoara Passon. 1 atăl 
d-șoarel Passon a fost destituit din slujba 
statului pentru falș în vreme ce soția lui trăia 
în relațiuni amoroase cu un propietar bo
gat, Tournehem. Acesta avea și dinsul un 
nepot foarte bogat, D’Etoiles. TînSrul nobil 
s’a înamorat strașnic de frumoasa d-șoară 
Passon, aceasta însă l’a întrebat într’un rend:

— Ce’ml poți d-ta oferi mie ?
— Iubire nemărginită, nume cinstit și bo 

găție.
D-șoara Passon qlise atunci ironic :
— A iubi nu voiesc încă. Eu de nume cin

stit n’am nevoie. Ori crecjl că mă poți ade
meni cu averea d-tale ? Te înșeli, și să știi 
odată pentru tot-deauna, că pe nune numai 
un prinț me poate cumpăra.

După multă insistență totuși a luat de băr
bat pe tînărul D’Etoiles. A făcut-o aceasta mal 
ales pentru că ast-fel să ajungă la curtea re
gală, visul el de aur.

Madame D’Etoiles locuia d’aci încolo în 
casă princiară, unde primeape cel mal vestiți 
bărbați al timpului. Unul dintre adoratorii el 
era chiar Voltaire, care o visita în fie-care cji 
pentru a-I citi câte ceva.

Intr’o cjli, când bărbatul ei fusese tocmai in
vitat la vînătorile de curte, ea chemă d’o 
parte pe abatele Bernis și-I spuse, că vrea cu 
orl-ce preț să facă cunoștință cu regele.

—Nimic mal ușor de cât aceasta, <Țse abatele1 
Na’I de cât să treci mâni pe la orele io pe 
dinaintea castelului de vînătoare, și regele te 
va vede de sigur.

Așa s’a întîmplat. Când regele cu suita sa treed 
pe alea de dinnaintea castelului, iată că zărește 
o trăsură elegantă. II ramaseră ochii la frumoasa 
damă din trăsură. Privi lung în urma ei și 
nainte de a întreba pe camerierul sSu favorit 
Binot, acesta îl spuse, că cine este doamna 
din trăsură. Și d’aci în colo Binot visita des 
pe doamna D’Etoiles, de la care află, că cea 
mal mare a ei dorință e să ajungă la curte.

Intr’o seară, când se desbrăca, regele țjise 
camerierului seu :

— Vecji, Binot, mie mi-ar trebui o femee 
cu care nici odată să nu mi se urască, care 
să știe să-mt spună tot-deauna ceva nod și in
teresant, a cărei frumusețe să apară în diferite 
variațiuni. Ei, Binot, dacă ar ajunge la curte 
o asemenea femee, aș fi în stare să o ador 
vecinie !

Lui Binot îl veni atunci în minte doamna 
d’Etoiles. Spuse cu fața radioasă, că cunoaște 
o asemenea femee, despre care însuși M. S, 
s’a rostit mal filele trecute, la vânătoare, cu 
multe elogii.

— Nu cumva este d-na d’Etoiles ? întrebă 
curios regele.

— Chiar ea, Maiestate.
A doua <ji d-na d’Etoiles ajunse în palatul 

regal de la Versailles, și bărbatul el, pe basa 
unor acusărl teudențioase, fu exilat la Avig
non, de unde nici nu s’a mal putut întoarce 
la Paris.

Doamna d’Etoiles—scrie cameriera sa d-na 
Hausset—s’a simțit foarte bine la Versailles, și 
după prima el întâlnire cu regele mi-a spus:

— Doamnă Hausset, sunt nespus de feri
cită. Simț că regele e nebun, așa me iubește. 
Prima mea grijă va fi, că voiu căuta să-I cu
nosc slăbiciunile, înclinările și apoi îl voiu face 
toate pe voie, ca să nu mal umble și după 
alte femei. Iar dacă voiu ajunge în palatul de 
la Paris, te voiu duce și pe d-ta acolo.—Știi 
apoi că regelui îi place variațiuneal Voiu fi 
isteață și în această privință, și cred mult că 
amorul lui față de mine vă fi trainic, vecinie.

Doamna d’Etoiles așa a și făcut. La fie-care 
întâlnire primea în alt costum pe regele. O 
dată i-a ieșit înainte cu perul despletit; altă 
dată cu perul împletit și strîns cu o panglică 
roșie. Știa să vorbească în chip plăcut chiar și 
despre lucrurile cele mai de nimica. Așa că 
regele nu odată o întreba până și despre chipul 
cum și-a aranjat cămara, câte sticle de com
poturi a pus etc. Adesea îi cânta cu vocea, 
apoi pe harpa, în care era artistă, ba juca 
chiar înaintea lui, câștigândul și mal mult prin 
mișcările-I grațioase. La Versailles regele i a 
făcut un teatru deosebit, unde dînsa era pri
madona; și ast-fel toata lume află, că ea este 
amanta regelui. Priimi apoi titlul de marchiză 
de Pompadur și își făcu intrarea solemnă în 
palatul de la Paris, unde influența ei crescu 
din <Ji în <Ji, și poruncile el strașnice treceau 
departe dincolo de marginele țSrii.

«In apropiere imediată de camera marchi- 
seî—serie d-na Hausset—era camera mea. Au
diam ori ce cuvent. Așa se esplică faptul, că 
știam până și cele mai tainice lucruri.

„In palatul de la Paris, stăpâna mea a a- 
cordat grația el cu deosebire celor trei miniștri. 
Machault, Bernis și Choiseul, care îl satisfă
ceau toate dorințele. Te această vreme am 
observat, că stăpâna mea ia dimineața ciocolată 
amestecată cu trei feluri de vanilie și ambrosie. 
Cum însă aceasta îi strica mult, am spus prie
tenei mele intime, prințesei de Brancus, să o 
desmînte. Am fost tocmai cu densele, când 
stăpâna începu să plângă, cjicând :

— Iubită princesă, md chinue grozav teama, 
că voiu perde favorul regelui. Am o presim
țire tristă. Bărbații—după cum vel ști și d-ta— 
bărbații țin foarte mult la unele lucruri. N’am 
ce face însă, dacă eu sunt mai rece. D’aceea 
mă hotărîsem, să beau oare care băuturi ațî- 
țătoare. Câte-va <Jile mi-aii și folosit, acum 
însă...

Și aci începu ear să plângă amar.
ț)ise apoi :
— Nu vroiii, ca regele să trateze cu mine 

ca și cu un copil. A, d-ta ,nu știi ce s’a în
tâmplat înainte cu opt c^ile. Sub pretext că 
îl este prea cald, regele a trecut în odaia ve
cină și a petrecut toată noaptea pe divanul 
d’acolo. Simț, da, simț, că i s’a urît cu mine 
și că va căuta să afle altele...

— In adevăr al merita să facă ast-fel, dacă 

folosești ast-fel de băuturi. Caută mal bine 
să-I placi prin drăgălășie. Nu te va lăsa atunci 
nici o dată.

Se îmbrățișară, ear doamna de Pompadour 
nu mai folosi farmecele amintite. La câte-va 
<Jile, stăpâna mea îmi zise :

— Doamnă Hausset, nicl-o-dată regele n’a 
ținut la mine cum ține acum. Me adoară.

In adever a și iubit-o până la sfârșit, ceea ce 
nu l’a împedicat însă, ca din când în când să 
nu cocheteze și cu alte dame de curte. Aceste 
dragoste erau însă, spune d-na Hausset, de 
scurtă durată și mal despre toate d-na de 
Pompadour avea cunoștință. Tocmai de aeeea> 
nu I era greu să-’l recucerească pe regele, a- 
supra cărui avea stăpânire deplină.

După I. Ch6ry, trad. § §

DIN BASARABIA
(Corespondență fiorului „Corespondența llomână“)

Chișineu, 10 Noembrie.
In scrisoarea ce priimesc din partea D-voastre 

pentru moment nu pot răspunde de cât la în
trebarea ce ’mî faceți asupra bibliotecei publice 
d’aci. Iată atât istoricul acestei biblioteci, cât și 
rolul cultural, pe care ’1 are aceasta înstituțiune. 
Biblioteca publică d’aci a fost creată la 1832. 
sub domnia împăratului Niculau. Guvernatorul 
civil de atunci, un oare care general Sorokinsky, 
făcuse un raport la Petersburg, în care arăta, că 
rusoficarea papoațiuniî orașului merge așa de 
încet, în cât cenovnicii ruși chiar uită limba 
rusească și învață a vorbi moldo venenește. Intre 
multe alte mijloace, pe care Sorokinsky le reco
manda guvernului, ca eficacie pentru rosificarea 
Basarabiei, a fost recomandată și crearea unei 
biblioteci. Biblioteca a și fost deschisă apoi, din 
ordiniul ad hoc în (jiua de 22 August 1832, 
Suma alcătuită pentru aceasta biblioteca se urca 
la 703 ruble. Din această sumă 647 ruble fură 
întrebuințați pentru cumpărarea unor cărți de 
la Liprandi, Kelher și un oare care Arhanghelsky. 
Ce fel de cărți au fost aceste volume cumpărate? 
Niște gramatici și dicționare muscăleșci și anume: 
23 volume de dicționare, 13 gramatici rusești, 
50 volume cărți franțuzești, 42 daneze, 1 bul
gară și o singură carte românească—gramatica 
ruso-română a lui Donceff. Dându-ve aceste amă
nunte, am în vedere a ve convinge, că scopul des
chiderii bibliotecei publice la Chișineu a fost 
rusificarea părții culte de pe atunci a societăței 
române din acest oraș. In anul 1854 biblioteca 
publică a fos închisă ; pricina închiderii sale, se 
datora faptului că d. Taranciuc și Golugan aii 
făfut acestei bibliotece un dar de mai multe 
cărți vechi românești. S’a deschis biblioteca apoi 
la 1860 după iniervențiunea guvernatorului Fon- 
tonde Werraione, care a isbutit să convingă gu
vernul rusesc, cum că biblioteca noastră publică 
are o mare înfluință rusificatoare asupra tineri
mii și că cărțile române vor fi scoase din bi
bliotecă. Aceasta din urmă disposițiune s’a și 
luat. In momentul de față biblioteca publică d’aci 
posedă 14. 396 volume cărți rusești (din care 
391 străine). In biliotecă nn se află însă absulut 
nici o singură carte românească.

In afară de bliblioteca publică mai avem în 
oraș patru librării și anume a lui Grișencu, a 
d-lui Lichtansky. Aceste librării posedă și câte 
un cabinet de lectură, însă cărțile ce se află în 
ele—sunt niște reviste și române muscălești. 
Intre ele tot ce s’a scris și se scrie în red desprr® 
România și neamul românesc.



Așa dar, precum vedeți, causa pentru care 
Chișineul posedă o bibliotecă publică rusească 
destul de bogată, este că cu ajutorul cuvîntuluî 
tipărit se țintește respîndirea culturii muscă- 
lești in această parte românească a imperiului 
rus. 0 asemenea bibliotecă băgată, din orașele 
provinciale ale Rusiei, mai posedă încă doue 
orașe, Tiflis și Stavropol din Caucasia.

Lucru foarte semnificativ Mai există o mare, 
mult mai bogată bibliotecă publică la Varșovia 
și altă grandioasă la Petersburg. Lucru curios— 
Moscova, unde scopul de a rusifica nu ’și are 
sens, nu posedă de cât o singură bibliotecă pu
blică, dăruită orașului de către Certkoff.

Dacă orașul Moscovan’ar fi primit acest cadoul, 
capitala veche a imperiului n’ar fi posedat nici 
păne acum o bibliotecă publica.

In general deci vorbind, regula generală în 
Rusia este de a respîndi cultura muscălească 
numai p’acolo, pe unde această cultură poate să 
aducă fructe dorite de rusificare, iar nici de 
cum un dor pentru cultura națională în teză 
generală.

In ceea ce privește cărțile românești— apoi, 
după disposițiunile guvernului central, nu să 
admite la noi în Basarabia nici măcar trecerea 
peste Prut a unui abecedar românesc sau a u- 
noî Fvangeliî în limba română. P. S. S. episco
pul Pavel, care acum este transferat la Caucaz, 
a dispus chiar înlocuirea cărților bisericești 
vechi (românești) de prin bisericile sătești, pe 
unde se mai purtau, cu cărțile rusești. Această 
înlocuire însă a produs mare turburare morală 
printre poporațiunea țărănească, care în jude
țele Hotin, Orheiu, Bâlți nu cunoaște limba ru
sească de loc. Actualul episcop, uu suflet mai 
creștinesc de cât a fost pedecesorul seu, a în
țeles monstrositatea mesureî luate și a dispus ca 
alocurea sa se permiță a oficia liturghia în doue 
limbi,— cea muscălească și cea română, aseme
nea s’a permis de a da cetirea sf. scripturi în 
limba poporului mirean.

Cu aceasta încheia scrisoarea mea. Lecele-lalte 
cestiunî ve voi respunde într’o w scrisoare vi
itoare.

Baltazar.

Universitatea țărănească
DIN SUEDIA

D-na Sofia Covalewsky, profesoară de mate
matică la Universitatea din Stockholm, a scris 
pentru o revistă anume un articol privitor la 
Universitățile seu școalele superioare pentru 
țărani, cum există în Suedia. Articolul în ches
tiune nefiind tipărit în întregimea sa din causa 
unor împrejurări particulare, este obiectul acestei 
•dări de seamă. Ast-fel scrie Sofia Covalensky.

«De mult deja am avut de gând să afac cu- 
noștiță mai de aproape cu așa numit școală 
engleza, care aci poartă numele de Universitate 
țărăneaseă. De aceia când am făcut cunoștință 
cu rectorul uneia din aceste Universități, care, 
’mi-a propus să vizitez școala sea, i-am pr imtt 
invitațiunea cu bucurie, și în timpul caniculelor 
universitare, am luat trenul și am părăsit Stoc- 
holmul.

Am mers cu calea ferată până în seară, când 
am ajuns la stația Sales, unde me aștepta o 
trăsură, trimisă dinadins din partea Universi
tății. Vizitiul meu, era un țeranoiu tener, plin de 
sănătate, care mi s’a recomandat a fi unul 
din studenții Universității. Am aflat apoi că 
vizita mea era așteptată la școală cu mare ne
răbdare, căci până atunci nimeni din studenți 
nu vecjuse femeie — profesor de Universitate, 
și încă de matematică.

Fie-care dată, când trăsura noastră dedea peste 
vr’o piatră, vizitiul meii ’și întorcea capul spre 
mine, avend aer de ’ami face scu6e pentru ne-

îndemânarea cailor sauneisprava drumului. Fi- 
sionomia inteligentă a acestui finer ’mi a plă
cut mult și doream a ’1 face să devie mai co
municativ, dar a fost cu neputință să ’1 fac să 
vorbească. "

Dar iată că drumul ocolește brusc o stâncă, 
și înaintea noastră, parcă din păment, ieși un 
mare și frumos edificiu, înconjorat de un parc. 
Acest edificiu este universitatea țerănească. El 
e construit în anul 1876 și construcția sa a 
costat suma de 75,000 koroane.

întreagă familia rectorală m’a întîmpinat cu 
mare căldură. Rectorul, d-1 Holmberg, este un om 
ca de vr’o 45 ani, el posedă titlul de doctor în 
filosofie de la universitatea din Lund și a dat 
deja la lumină maî multe scrieri privitoare la 
pedagogie. Soția sa e o femee încă tîneră. Ea 
este sora cunoscutului poet suedez Bath și po
sedă oare-care talent literar: a scris mai multe 
nuvele și un volum de poesii pline de naivitate; 
copii n’aii, dar trăesc împreună cu mai multe 
fete, rudele lor. Notez aci, că în Suedia nume
ral fetelor e foarte mare, după cum dovedește 
și statistica oficială, ca adecă numeral femeilor, 
în Suedia covîrșește numeral bărbaților. Du
pă obiceiul suedez fata, care a trecut vîrsța 
maturității, părăsește casa părintească și să sta
bilește într’o casă străină, fie ca profesoare, fie 
ca ajutoară a managerei. Aceasta, cu scopul de 
a face ca fetele să învețe a munci și a trăi în 
societate, fără sa aibă mereu înaintea lor pe pă 
rinți; din această cansă tocmai, arare-ori se 
poate găsi în Suedia vre-o familie, în care să 
nu trăiască una sau maî multe fete străine.

In sufragerie ne aștepta deja supoul. A doua 
<Ji lecție n’a fost la școală. După supeiî ne-am 
adunat în salonașul rectoreluî. Stăpânul casei se 
așează in fotoliul seu leagăn, mobilă indispen
sabilă orî-căruî suedez. Doamna rectoreasă cu 
fetele ședeau în jurul unei mese, avend fie-care 
câte un lucru de mână. Peste câte-va minute 
cine-va bătu la ușă și în odaie intrară vr’o 10 
țeranî-elevi. Tinerii fac mare sgomot cu cișmele 
lor lungi potcovite cuie mari.

Băgând de seamă că în salon se află o per
soană străină, eî devin timid! și remân lângă ușă 
Rectorii’! învită să ia loc lângă masă.

— Așa-î obiceiul la noî, ’ml <Jise rectorul; o 
parte din elevi petrece seara cu noî. De oare ce 
salonașul meii nu e tocmaî încăpător, eî să ren- 
duesc după alfabet. Seara o petrecem în con
vorbiri, une orî citim ceva din istoria țerîî Sau 
un op literar, altă dată vr’o carte nouă privitoare 
la agricultură sau la crescerea vitelor une orî ne 
ocupăm cu rausica.

Eleviî meî toți învață a cânta, sunt între eî 
vocî foarte bune, și când avem plăcere cântăm 
cu acompaniament de pian.

In acest timp ceî-l’alțî elevî petrec și eî afară 
făcând gimnastică, sau luptându-se.

In adever, tocmaî ca o confirmare a celor (Jise 
de rector, autjiî un sgomot de trîntă afară. Erau 
eleviî car! să luptau, după toate regulele suedeze.

— Ve rog, (Jiseî, povestiți-ml în deamă- 
nuntul, în ce constă anume așa numita univer
sitate țerănească în Suedia? Rectorul,ca orî ce 
om, care ’șî a ales in viață o specialitate, iubea 
să vorbească despre obiectul seu favorit. Așa 
fiind, iată ce am aflat de la densul:

Ideia întemeieeî unor școlî superioare, pen
tru țeranî s’a născut, înainte de toate, în Da
nemarca, pe la 1850; iar inițiatorul eî a fost 
cunoscutul filoso și teolog Grundwig. Acest om 
în inițiativa sa purcedea din stimul puraminte 
religios. Istoria omenire! întregî ’î părea ticluită 
după voința dinainte stabilită a Creatorului; în 
toate evenimentele istorice, în toate revoluțiile, 
fie politice, fie sociale, el vedea mâna Providen
ței, cugetul Dumne<jeiriî. De aceea, Grundwig 
vorbind despre istorie, scrie: «Numaî studiind 
«istoria și alte sciințe poate omul pătrunde în- 
«tr’un timp oare-care la cunoascerea luî Dum- 
«netjeiî. Un om incult nu poate fi un creștin 
«adevărat, adică conscient, și ast-fel, un stat, 
«care posedă un popor incult, nu se poate numi 
«stat creștinesc.»

Lucru firesc, că o atare definire filosofico- 

creștină a istoriei omenire! este neaplicabilă în
tr’o școală pentru copiî. Mintea copilărească este 
apta de a concepe numaî fapte separate, și nu
mai'mintea matură îmbrățoșează lucrurile ab
stracte. De aceea pentru ca învețămîntul să devie 
în adever folositor poporului, nu se poate măr
gini numaî la școalele pentru copil; or cât de 
bine să fie acestea organisate, nu vor asigura 
ajungerea scopuluî dorit. Este indispensabil sa 
existe și stabilimente culturale, pentru tinerii 
țeranî, în acea vîrstă când omul e maî apt să 
’șî formeze un orizont de concepțiunî, menite 
a’l călăuzi în viață.

Așa medita Grundwig, și meditațiunî de acest 
fel l’au făcut să întemeieze cea d’întăia școală 
superioară pentru țeranî. Această școală a avut 
foarte mare succes, și în curend A. Grundwig 
a avut mulțî imitatorî. Asupra cestiunei privi
toare la crearea școalelor superioare pentru țe
ranî opinia publică din Danemarca a inceput a 
privi ca spre o faptă de pietate creștinească. Un 
numer de mare școale pe acestea s’ati deschis pe 
cheltuiala unor filantropi cunoscuțî. Oameni a- 
vuțî, lăsau prin testament averile intregî în fo
losul acestor fel de școlî; oamenii de sciință, pă
răseau catedrele universitare ca să se facă rec
tori la ast-fel de școli, sătești. Așa de pildă 
vestitul fizician Paul-de-la-Pour, inventatorul te
legrafului optic, care era profesor de universi
tate, a schimbat catedra sa din capitala Danemarcei 
cu locul simplu a rectorului școaleî țerăneștî 
din Alscav din Finlanda.

(Va urma)

DIVERSE

Un pesimist
In lumea antică cei ce rîvneaii la «Nirvana,» 

erau membrii clasei aristocrate. Astă-iJI însă, 
când o bună parte din puterile naturel e cap
tivată dc știință, iar diferența de clase merge 
din ce în ce spre dîsparițiunc, pesimismul a 
ajuns să fie profesiunea de credință a uneî mici 
părțî din pătura cultă a societății.

Dar, cu toate că «natura non facit saltus,» 
un cismar din Viena, cu numele Iacob Marcovicî 
a ajuns maî pesimist de cât Schopenhauer...

In atelierul seu, unde puteai învîrti fără grije 
un câne de coadă — dintr’un fund de mahala, 
lucrând vecinie la tocuri, pingele și cprincene, 
s’a plictisit bietul om de această parte ce i s’a 
ajuns prin divisiunea muncii. Raționând cu se- 
riositatea pe care o are neamțul când a trecut 
peste 40 de ani— după cum e vorba—a ajuns 
să se convingă, că «viața nu merită să fie trăită;» 
ca să pună dar un capet suferinței, s’a aruncat 
pe șine înaintea trenului. Fiind observat însă 
la timp de mașinist, trenul a fost oprit, și — 
pesimistul fu transportat neatins la cea maî 
apropiată gară de locul acestei întîmplărî.

Nenorocitul neamț, sau croat, sau ce va fi, va 
fi judecat pentru atentat de sinucidere; căci se 
știe,, că legile austro-unuar nu’țî dau voe să 
mori 1...

O espediție științifică tn Arabia
Celebrul archeolog și voiagior Teodor Bent 

cunoscut prin descoperirile ce a făcut în ruinele 
Zibaby-ului (deșpre care susține că ar fi fost o 
colonie feniciană), va întreprinde o espedițe ști
ințifică in Arabia.

Obiectul cercetărilor sale va fi de astă-dată 
Hadramol, patria primitivă a măririi de maî 
târziu a Arabilor.

El va fi însoțit de un botanist englez, un na
turalist arab și un tipograf indian.

Regiunea ce și-a propus D. Bent să studieze 
să întinde între deșert și mare până la coasta 
Aden, avend o suprafață de 300 de mile. , ,

D. Bent speră să ’șî sfîrșească espedițiunea 
până în luna luî Aprilie, basându-se pe protec- 
țiunea bine-voitoarea șeiculuî Mahulla.

Prctccținnea artei
Anglia, țâra poeților laureațî, tinde să devină 

țara poeților-horticultorl.
Un grup de capitaliști din Gurrey și-a pro

pus să înființeze un institut, incăpător pentru 
40 de artiști, care să fie asigurați de existența



lor, economicește vorbind. Iar serviciul ce li se I T / 
cere în schimbul mijloacelor de traiu, este să I dacă amenință 
cultive fie-care o părticică do grădină cu pomi ' 
roditori și flori...

Va pute ast-fel să-și cultive fie-care gră
dina sa.

Gr.

| Puțin le păsă acestor trei soiuri de oameni, 
, i ori nu în existența statului ungar, 

puțin le pasa, dacă doue popoare se slăbesc unul 
pe altul, când ar trebui să fie mai tari: ei aii 
ridicat sus steagul ideii de stat maghiar, în care 
nu cred, pentru-ca să amețească pe poporul ma
ghiar,— ear poporul maghiar e alcătuit și el din 
oameni adecă ființe car» ușor pot să fie prostite. 

Era deci un bun semn al timpului, că d-nul 
Iuliu Horvâth s’a simțit îndemnat a veni pe la 
Bucureșci. Un adevărat maghiar, care mai e 
tot-odată și unul dintre cei mai autorisați re- 
presentanți ai Maghiarimil din Ardeal, e fără 
îndoială cel mai bun mijlocitor intre noi și Ma
ghiari. Am luat dar și noi ca unii mai mici 
partea la bucuria, cu care cei mari aii veȚut pe 
d-nul Iuliu Horvâth aici în capitala regatului 
român: dacă nu altă, ni se părea, că d-nul Hor
vâth, făcând visita aceasta, recunoaște, că aici e 
centrul vieții naționale române - până chiar și în 
ceea ce privește politica.

Distinsul publicist și om politic al Maghiarilor 
din Ardeal a publicat însă în Țara o scrisoare, 
care ni-a răpit toate ilusiunile.

Citind scrisoarea aceasta, pe care confrații de 
la Țara o reproduc cu deosebită mulțumire, ne’am 
încredințat, că departe de tot e de la d-nul Iuliu 
Horvâth gândul de a lucra pentru restabilirea 
bunei înțelegeri între Români și Maghiari.

Sunt trei deosebite lucruri, care ies la iveală 
din acea scrisoare publicată cu deosebită mul
țumire.

Unul e, că d-nul Iuliu Horvâth ar voi să-i 
despartă pe Românii de peste Carpați de aliații 
firești, pe care îi au în monarchia Austro-un- 
gară și în deosebi și în țerile coroanei ungare.

Aldoilea e, că D-sa ar voi, ca noi Românii 
să intrăm în conflict cu monarchia austro-ungară 
și să facem causă comună cu Maghiarii contra 
Austrei.

Al treilea e, că d-1 Iuliu Horvâth n’a venit 
de capul seu, ci ca espositură a «Casinei nați
onalei și, în genere, a înaltei societăți din Bu
dapesta, în numele căreia a făcut declarațiuni 
în conversațiunea ce-a avut cu unul dintre re
porterii de la Țara.

Apoi, dacă-i așa, n’avea d-1 Iuliu Horvâth ce 
să caute la București.

Românii din țerile coroanei ungare sunt jig
niți în desvoltarea lor națională, și cercurile 
politice din București, mereu neliniștite din ca
usa aceasta, sunt fără îndoială foarte accesibile 
pentru împăcare. Ceea ce însă Românii doresc, 
e înțelegerea cu poporul maghiar în totalitatea 
lui, ear nu un fel de cartel aristocratic romăno- 
maghiar. Se înșeală d-l Horvâth, daca crede, că 
«boierii» sunt la noi ceea ce «mapnații» sunt 
la Maghiari: magnații au esagerat curentul 
național, pe care acum nu-1 mai pot stăpâni, ca 
să profite de el spre a se menține în posițiunea 
lor față cu coroana; boeril au intrat în curentul 
național, care s’a produs de sus în jos, pentru 
ca să-și poată păstra posițiunea in mijlocul po
porului; magnații pot, dacă vroiesc, să se des- 
parță de maghiari; boierii s’ar anihila ei înși-și 
pe sine, dacă s’ar lăsa să fie despărțiți de Ro
mâni.

Scrisoarea puplicata de d-1 Horvâth a trebuit 
să producă pretutindenea împresiunea, că în . 
Budapesta sunt cercuri foarte doritoare de a | 
ști, dacă Românii ar fi ori nu accesibili să facă, 
în anumite împregiurări causă oomună cu ma
ghiarii contra Austriei. Aeeasta d-1 Hovâth nu

Sunt o miie și una cuvintele, pentru care noi 
Românii trebue sa dorim, ca legături de sinceră 
și dăinuitoara frățietate să se închee cât mai 
curcnd între noi și Maghiari, eară Maghiarii, 
oameni și ei, înțeleg tot atât de bine ca noi, ca 
numai dușmanii noștri comuni pot să tragă fo
los din învrăjbirea noastră. E par’că un fel de 
minune vrajba, din care nu mai putem eși.

Săteanul român și cel maghiar trăiesc, unde 
soarta i-a aruncat pe acea-și bucată de păment, 
ca buni vecini unul lângă altul. Rar se întâm
plă, ce-i drept, să se încuscreaseă, dar stau bu
curos împreună, își dau la nevoie unul altuia 
mână de ajutor,împărtășesc dureri și bucurii. 
Burghezul, ba până chiar și nobilul maghiar e 
și el om, poate, cam excentric, dar primitiv, cu 
inima deschisă și accesibil pentru pornirile ge
neroase.

De ce trăim cu toate aceste în vrajbă necur
mată ? ,

Pentru-că mai e la mijloc și prostia ome
nească.

Suut atât între Maghiari, cât și între Români 
o mulțime de oameni, pentru care vrajba aceasta 
e o cestiune de conservare individuală. Ce ar 
face marea mulțime de maghiari, care astă-<Ji 
iau lefuri plătite de Români, dacă Românii și 
Maghiarii s’ar împăca și guvernul ungar ar res
pecta legea pentru naționalități! ? Legea aceasta 
cere, ca între Români să nu poată ocupa func
țiuni de cât cei ce știu românește, iar între 
actualii funcționari din Ungaria sunt numai 
foarte puțini, care și-au dat silința să câștige 
această qualificațiune cerută de lege.

Tot ast-fel stau lucrurile și cu Slovacii, și cu 
Serbii, și cu Germanii și cu Rutenii ; sunt mii 
și mii de aceia, cărora, dacă legea ar fi respec
tată, li s’ar pune alternativa ^nemiloasă ori îți 
vei da silința să înveți încă o limbă pe lângă 
cea maghiară, ori remâi pe drumuri și vei fi 
nevoit să agonisești pânea de toate (Jilele prin 
vre-o alt-fel de muncă onestă.

Pentru fie-ște-care din acești oameni era o 
cestiune de conservare individuală, ca guvernul j 
să nu respecteze legea. Ei sunt dar aceia, care 
în alegeri aii violentat conștiințe, au stricat mo
ravuri și au falșificat forme, pentru-că în par
lament să intre numai oameni de seama lor, 
care stărue mereu, ca legea să nu fie respectată. 
Ei sunt aceia, cari au abusat de conștiința na
ționala a maghiarilor, ca să asniuțe pe poporul 
maghiar asupra celui român.

Zadarnice ar fi fost însă opintirile lor, daca 
n’ar fi găsit ajutători și între Românii, care 
știind limba maghiară tot-atât de bine ca pe cea 
românească, ori poate chiar mal bine,nu țineau, 
ca legea să fie respectata. Și pentru aceștia e o 
cestiune de conservare individuală să nu înce
teze vrajba, care înlătură o mulțime de concu- 
renți primejdioși.

Mai sunt, în sfîrșit, la mijloc și nesățioșii, 
care exploatează atât pe Români, cât și pe Ma
ghiari, și adună, în vreme-ce noi ne sbuciumăm 
luptând pentru idealuri, averile noastre mate
riale în manile lor.

putea s’o afle aici, ci numai la Sibiiu și la A 
brud, mai ales la Abrud : acolo, la Moți, 
nu aci la Capșa se hotărește lucul acesta.

Sa-1 câștige tCasina» pe Moți, ceea ce 
afară din cale greu, — apoi multe se pot

eară

n’ar 
face

fi

O XS O XT X O -ZA.
Din cercurile parlamertare primim informațiu- 

nea, că în întrunirea ținută ieri seară în sala 
de la băile eforiei deputății și senatorii, care 
spriginesc actualul guven, au luat hotărîrea, ca 
atât la Senat, cât și la Cameră să realeagă pe 
președinții de acum.

N’avem cu toate aceste să ne facem ilusiunear 
că deosebirile de vederi și de sentimente au 
fost înlăturate. S’a accentuat, din contră, și de 
astă-data atât disidența conservatoare, cât și con
flictul dintre așa numiți! «junimiștii» și d-1 Ge
neral Mânu.

O Epidemie de scaslatină s’a declarat între* 
elevii gimnasiulul Mihai Bravul. Cursurile au 
fost suspendate pentru opt <Jile.

-©•
Secțiunea din București a Ligei Culturale va 

ține o adunare generală în dina de 28 Noembre, 
ora 2 p. m. în sala cea mare a Ateneului Român.

Ordinea de Ți e următoarea : 1, Deschiderea 
ședinței de d-nu președinte V. A. Urechiă ; 2, 
Darea de seamă a casierului; 3, Darea do sea- 
a secretarului; 4, Complestarea comitetului prin 
alegerea a doue persoaue în locurile re mase va
cante.

-©•
Consiliul de miniștrii a hotărît să numească 

pe d-1 Săvoiu prefect al județului Olt și pe d-1
I Paul Teodoru prefect de Buzeu.

-o-
Batalionul l-iu de venători s’a întors 

la Sinaia.

In noaptea de Sâmbătă spre Duminecă a în
cetat din viață în București P. S. S. Inocenție 
Chițulescu Episcop de Buzeu. P. S. S. suferea 
de doi ani de o boală grea, și Joi trecută sim- 
țindu-se reu, chemase pe I. P. S. Mitropolitul 
pentru a-1 spovădui și împărtăși înmormântarea, 
s’a făcut astă-Ți la cimitirul Belu, cu pompa obi
cinuită la înmormântarea prelaților. Episcopul 
lasă o avere de patru milioane lei, și se <Jice 
că a instituit executor testamentar pe D. Tache 
Ionescu. Rudele Episcopului reposat, foarte nu
meroase, au declarat deja, că vor ataca testa
mentul.

eri de

S’a decis crearea unui noii penitenciar la 
Galați. Jumetate din această închisoare va fi 
aranjată după ststemul celular.

Acseata se chiamă după unii a introduce îmbu- 
nătăriri moderne în pușcării.

Monitorul oficial de a<Ji publică Regulamentul 
pentre casa de dotație a corpului telegrafo- 
postal. Se știe, că această casă e înființată cu 
scop de a veni în ajutorul funcționarilor tele- 
grafo-postali, care n’ar avea drept la "pensiune..

♦
Din Cernăuți ni se anunță constituirea în 

modul următor al comitetului Societățeî Acade
mice Junimea:

Președinte, Radu cavaler de Grigorcea, stu
dent în drept; vice-președinte, Clanein Stefa- 
nelli, idem, secretari, Iorgu Toma și .Aurelian 
Polonie, idem, casier, Eusebiu Pășcan, idem, con
trolor, Victor Baron Vasilco, idem, bibliotecar^ 
Coriolan Moghețiu, student teolog și econom. 
Adrian Andronic, idem.

Răspundetor pentru redacție lan Slavici.

Doctorul RAPPAP08T
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHE0RGHEVIC1 No. 5

Vis-ă-vis de Banca Națională 

Consultațiuni de la 4—6 p. m.
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i COLECTIUNEA REVISTEI

AMICUL COPIILOR
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POPE VOLUME IN CUABTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT
Având peste 400 de tablouri!! — Cu preț de IO lei

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

Bepus spre vîngare numai la librăria I. V. SOCEC.
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COLECJIUNI NOUI BE ORNAMENTE

B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA

PESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE
DE DIFERITE CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE

Prețurile Stabilimentului sunt cu i"~~\ " ‘
f^e spesele de vamă și transport.

S® «’rimește în schimb matci-înl veeîilu cu prețuri avaiuaglise ~âUl I C3" Condițluni favorabile în plăți -șq
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MATRIȚE ORIGINALE 
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AMERICA 
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ITALIA

bogat asortiment in litere 
DE

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

CLIȘER I E
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

Lixn DE METAL TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚl, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

5.7 % eftine- de cât ale tuturor fabricilor din străinătate, osebit

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

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

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

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

Biciclete de siguranțâ 53SPSBT” din cari am vândut peste 400 bucăți în România fiind cele 
mal apreciate în străinătate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate!

ies" vînzare în rate
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați.



V. LIBRĂRIA IG. HAIMANN, BUCURESCI
Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 

regulat în fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din
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Biblioteca Română Contimporană 

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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trimise franco in totă țara.

IG. HAIMANN, LIBRAR-EDITOR 
BUCURESCI
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Primele fascicule vor coprinde, între >«a
altele: Trubadurul de Delavrancea, "W
Năpasta de Caragiale, Influența @1

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 

siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. G-aster, Conferin

țele Atheneului Român, etc. etc. etc.

Tipografia Th. Basilescu, Bulevardul Elisabeta 111, Bucuresci


