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Viața noastră bisericească
Sute de ani de-arendul Românii risi

piți pe o mare întindere de păment și 
ijunși sub fel de fel de stăpâniri s’au 
uptat cu statornicie în adever uimi- 
.oare și au adus cele mai grele jertfe, 
:a să poată păstra cu sfințenie tradi- 
iunile lor religipnare. Le-au și păstrat 
ea, poate, nici un alt popor pe ale sale. 
Luptând mereu pentru legea părintească, 
ei s’au identificat cu desăvîrșire cu creș
tinismul, în cât Român și Creștin una 
i pentru dânșii până în diua de astădi, 
Ast-fel au jertfit libertatea lor, au pri
mit cel mai greu jug, s’au lepădat de 
tot ceea ce poate pe om să-l ademe
nească, dar legea strămoșească și-au 
păstrat-o în toate împregiurările. Până 
chiar și aceia dintre denșii, care au re
cunoscut supremația Papei, așa numiții 
greco-catolici, au păstrat cu îndărătnicie 
toate deprinderile strămoșești în viața 
lor bisericească, ba s’au luptat și se 
luptă și astă-di chiar cu mai multă ho
tărâre de cât cei-.l-alți frați ai lor, ca să 
remâie în viața bisericească ceea ce au 
fost bunii și străbunii lor.

E oare stăruința aceasta, pe care noi 
atât de adese-ori o admirăm, numai întâm
plătoare? Stăruit-au Românii timp atât 
de îndelungat numai din încăpățânare ? 
Ori ei își dedeau seamă despre ceea ce 
fac, și au stăruit, fiind-că erau pătrunși 
de convingerea, că lepădându-se de legea 
lor nu mai pot să remâie același popor ?

Ni-e, din punctul de vedere al poli
ticei dilnice, indiferent, dacă' conștientă 
a fost ori nu lucrarea lor. Așa, ori așa, 
suferințele lor ne obligă pe noi cei adi 
în viață. Nemernici și vrednici de cea 
mai ticăloasă soartă am fi, dacă nu ne-ar 
fi sfmtă și peste toate scumpă moște
nirea morală, pentru a căreia păstrare 
atât au suferit, atât s’au sbuciumat, atâte 
lacrămi și atât sânge au vărsat părinții 
noștrii.

Chiar și dacă n’am mai fi în stare 
să înțelegem rostul îndelungatei lupte, 
aceia, care au purtat-o, ne-ati făcut să 
fim ceea ce suntem, și departe trebue. 

să alungăm de la noi gândul, că ei erau 
niște simpli bătrâni, care mergeau orbiș, 
fără ca să aibă în fața lor un scop bine 
recunoscut. Poate un om să greșeaseă 
și să umble inconștient în căile vieții, 
când însă rânduri și ear rânpuri de oa
meni lucrează în acela-și fel, poate să 
greșească numai cel ce nu coprinde 
gândul lor povățuitor.

Un lucru e, cel puțin, chiar și pentru 
cei ce nu mai țin la legea creștinească, 
adi ca în trecut neîndoios: că noi Ro
mânii ne-am fi diferențiat și nu am mai 
fi astă-di acela-și popor, dacă nu am fi 
păstrat cu toții tradițiunile religionare 
ale părinților noștrii.

Acest lucru atât de învederat noi l’am 
scăpat din vedere.

Ridicându-ne încetul cu încetul din 
starea de umilire, la care ne aduseseră 
străinii, de care Românul se plânge în 
Doina lui Emincscu, noi am uitat, că 
scump trebue să ne fie ccea-cc străbu
nilor noștri le-a fost mai scump, și am 
lăsat viața noastră bisericească în cea 
mai tristă părăginire.

Chiar astă-di, când mișcarea națională 
română a luat un avânt din ce în ce 
mai puternic, sunt încă tot puțini intre 
noi oamenii, care-și dau seamă, cât de 
greu ne va fi să mai dregem ceea ce 
s’a stricat în timpul celor din urmă 
câte-va decenii.

Am vedut noi cu ochii noștri, cum 
Românii aruncați de soartă sub deose
bite stăpâniri se diferențiază în viața lor 
bisericească, și n’am înțeles consequen- 
țele culturale ale acestor diferențiali. 
Ni-a părut indiferent, ceea-ce hotărăște 
viata intimă si cea comună a marilor 
mase române, și nu ne-am speriat când 
am vădut, că un fel sunt bisericește Ro
mânii în România, alt-fel în Bucovina, 
ear alt-fel în țările coroanei ungare, în 
Basarabia ori peste Dunăre. Nu s’a ivit 
în mijlocul nostru un om de Stat, un 
Archiereu, ori fie chiar și numai un preot 
cu adevărată inspirațiune, ca să ne strige: 
Opriți-vă! nu mai faceți voi înși-vă re
forme, prin care măriți deosebirile dintre 
voi și dărâmați opera cea mare a stră
bunilor !

Aii fost fără îndoială oameni, care o 
știau aceasta, căci sunt în toate timpu
rile oameni, care recunosc adevărul, dară 
atât era societatea noastră de coprinsă 
de un fel de beție de reforme, în cât a 
fost cu putință chiar aici în centrul 
vieții noastre naționale o reformă bise- 
ricească, prin care s’a ridicat un fel de 
zid chinesesc între România și cei-l-alți 
Români.

E în natura lucrărilor, ca guvernul 
României, când face reforme, în ceea ce 

privește viața culturală, să aibă în ve
dere pe toți Românii și să-î apropie pe 
cât se poate, ear nu să-i desparță. Au
torii reformei bisericești din România 
însă nici că s’au gândit să-și dea seamă 
despre efectul firesc, pe care-1 produce 
acea reformă în afară. Au făcut reforma 
ca și când România n’ar ave în lumea 
aceasta alt rost de cât ca să poată fi 
cât mai ușor guvernată.

Dar s’a făcut și asta — ca multe al
tele, și critica nu mai e de nici un 
folos.

Rămâne acum să ne venim în fire, 
și să înțelegem marele interes al apro
pierii noastre în cele bisericești.

E în actuala fașă a vieții noastre na- 
ționale loc pentru un om mare; acela, 
care va găsi chipul și mijloacele pentru 
restabilirea uniformității în viata noastră 1 1 
bisericească, are să ocupe acest loc.

Sus avem să ne ridicăm, dacă voim 
să privim departe și departe să ajungem.

E fără îndoială mai comod să cărmu- 
iești, când preoții îți șunt slugi, iar Ar- 
chiereii un fel de votări, dar biserica 
română autochefală nu are rațiune de a 
fi, dacă ea nu va deveni un nou centru 
de viață religionară cel puțin, pentru 
poporul român. De aici, din biserica 
aceasta, are să resară o nouă lumină 
pentru creștinătatea ortodoxă eliberată 
de sub înrîurirea Rusiei.

SITUAȚIUNEÂ
După un raport publicat in coloanele 

Timpului despre cele petrecute în întruni
rea majorității, legăturile dintre membrii 
guvernului s’au strîns și miniștri întră u- 
niți prin reciprocă încredere în noua cam
panie parlamentară.

«D. Gr. Peucescu dice că atât slăbiciu
nea din administrație cât, și cele-l’alte greu
tăți ale partidului provin din faptul că gu
vernul nu e omogen, ci un guvern de co
aliție si că pe câtă vreme va dura această 
stare, densul și amicii sei, ori câtă stimă 
ar avea pentru d. președinte al consiliului, 
nu mai pot susține guvernul.

D. L- Catargiu, președintele consiliului, 
răspunde d-lui Peucescu, declarând căii 
pare bine de faptul că lucrurile se lămu
resc. In sesiunea trecută d. Peucescu nu 
vorbea așa, dar umbla cu petiții după is
călituri și căuta să încurce guvernul.

Ministerul actual nu este opera d-lui Pc- 
ucescu, ci a întregului partid conservator, 
care a cerut raliarea tutulor elementelor.

D-nii miniștri Mânu, Știrbei și Sturdza 
Scheianu s’âu retras din ministar tocmai 
pentru a se realisa acest scop.

Ptaliarea tuturor elementelor partidului 
conservator a fost o fericire pentru țară 
și d-sa nu înțelege, să guverneze de cât cu 
actualul minister.

D. Catargiu declară apoi că d-lui Peu- 



cescu puțin îi pasă, dacă vor cădea con
servatorii și vor veni, liberelii; mie însă, 
dice d. Catargiu. imi pasă mult, căci par- 

miservator trebue să vindece țara 
osiile liberalilor (aplause prel’un-

° In o ani de când suntem la putere, am 
făcut multe îndreptări, însă acest timp nu 
e suficient pentru o operă atât de grea. 
Dacă mai sunt lucruri de îndreptat le vom 
îndrepta ; 12 ani țara a fost reu guvernată, 
și acum ne silim să îndreptăm administrția 
păcătoasă ce am moștenit de la liberali.

D. Catargiu a terminat rugând majorita
tea ca în aceste condițiuni să nu mai a- 
leagă pe d. Peucescu vice-președiete, căci 
d-sa este candidatul opozițiunii liberale și 
n’are ce căuta ca reprezentant al conser
vatorilor.

Să nu creadă d. Pâucescu că dacă va fi 
ales, noi vom demisiona ; e prea puțin 
important d. Peucescu pentru a provoca o 
cădere de minister; ar fi însă o greșeală 
ca majoritatea să-l aleagă.

Discursul d-lui Catargiu a fost viu aplau
dat și a făcut o impresiune din cele mai 
bune” asupra membrilor majorității.

Vrobind apoi despre disidența d-lui Gr. 
Peucescu, Timpul dice :

In sesiunea trecută d-sa a luat cuvântul 
spre a combate nu număr însemnat de legi 
propuse de guvern, și neapărat că spre a 
fi consecuent cu cugetarea sa a votat contra 
acestor legi atunci, când majoritatea le a- 
proba.

E o datorie de curtenie poate pentru un 
parlament, să ofere o vice-președenție unui 
membru fruntaș din opoziție, dar negreșit 
nu este datorie din partea partamentului 
să aleagă in sinul seu un amic politic— 
în divergință aproape totală de idei cu gu
vernul—spre a ’i încredința vice-președenția.

Pe banca deputaților, glasul desinteresat 
al unui coleg politic de valoarea d-lui Pe
ucescu va avea adesea resunet ; proiectele 
de legi nu sunt perfecte și discuțiunea lor 
amănunțită nu poate să fi de cât folosi
toare.

Pe fotoliul de vice-președinte, presența 
d-lui Cr. Peucescu ar fi inexplicabilă, căci 
nu-1 putem considera nici ca membru al 
unei alte familii politice, nici măcar ca 
membru al vre-unui grup in formațiune.

D-sa e un conservator, care voește să 
censureze proiectele guvernului.

Pentru opera d-sale, trebue să urce mai 
des scările tribunei de cât acele ale biu- 
roului.

In Constituționalul s’a publicat despre 
acea-și întrunire un raport mai amănunțit 
încă, în care e reprodusă intre semne de 
citațiune, adecă în formă autentică, urmă
toarea declarațiune făcută de d-l Gr. Peu
cescu :

— «încă din anul trecut o parte din par
tidul conservator s’a alarmat de tendințele 
neconservatoare ale unor proecte de legi, 
și de declarațiunile unor miniștri; ea și-a 
manifestat la timp in Cameră nemulțumi
rile ei. Astă-di aceiași membri al partidu
lui conservator constată că e o plîngere ge
nerală in țară contra stărei administrațiu- 
nii și contra unor serviciuri publice ; causa 
acestor plingeri nu trebuește căutată in 
nemulțumirile personale, ci in formațiunea 
actualului guvern. Intr’insulnu este’omo- 
genitate, ci o coalițiune; guvernul nu are 
un cap, ci are 2 șefi. Ast-fel fiind acei 
membri ai partidului conservator refusă 
guvernului concursul lor cât timp el va 
remâne în formațiunea actuală.»

Din toate aceste resultă, că nu numai 
guvernul e unit, dar și majoritatea e com
pactă, și disidența condusă de d-l Peucescu 
se reduce la câți-va oameni.

Mai e însă în discursul rostit de d-l Las
car Catargiu, omul bunului simț practic, 
Încă un amenunt, pe care nu trebue să-l 
trecem cu vederea.

«D. Catargiu declară, că d-lui Peucescu 
puțin ii pasă dac i vor cade conservatorii 
și vor veni liberalii; mie însă, dice d. 
Catargiu, imi pasă mult, căci partidul con
servator trebue să vindece țeara de păcă- 
toșiile liberalilor (aplause prelungite.»

Vorbele sunt citate ad literam din Tim
pul : ele au fost rostite de un președinte de 
consiliu și aplaudate de representanții unui 
partid de guvernament.

Ieri Camera și Senatul au procedat la alege
rile biurourilor respective.

Președinte al Camerii s’a ales d-l general G. 
Mânu, cu 110 voturi. Colonelul Rosnovanu 
a avut 1 vot. Oposițiunea liberală, cum și ne
mulțumiți! conservatori, n’au pus candidat în 
contra guvernului. Ocupând fotoliul președențial, 
d-l G. Mânu a rostit o mică alocuțiune de mul
țumire, în care a accentuat ast-fel modul cum 
d-sa înțelege însemnarea alegere! sale : o recu
noaștere că foarte bine procedase anul trecut, 
când totuși i se făceau reproșuri pentru modul 
seu de a presida și se spunea că ar fi nemul
țumit pe unii membri din guvern. Realegerea 
sa e dovadă ca atji membrii majorității recunosc 
că d-sa era în nota justă și că reproșurile nu i 
se cuveniau d-sale. Ea mai înseamnă în fine, 
după generalul Mânu, dorul tuturor conservato
rilor de a lucra uniți și fără neînțelegeri și zi- 
zanii.

Când s’a procedat apoi la alegerea vice-pre- 
ședinților Camerei, pentru care era candidat și 
d-l Gr. Peucescu, ca independent, susținut de 
o parte din conservatorii nemulțumiți și de 
oposițiune, s’a constatat un lucru foarte ciu
dat. De și erau numai 146 de votanți, s’au 
găsit în urnă 153 buletine. Se afirmă că unii 
guvernamentali prea zeloși și temetori de o even
tuală reușită a candidaturii Peucescu, au stre
curat mai mult de cât un buletin în urna de vot. 
Ori-cum, votul s’a anulat, și neadmițendu-se de 
președinte să se facă imediat alegerea din nou, 
s’a amânat alegerea pe astă-eji.

La Senat s’a ales președinte d-l G. Cantacu- 
zino, cu 68 voturi, fiind 17 buletine albe. Vice
președinți s’au ales d-nii Brăiloiu, Ianov, Budi- 
șteanu și Culian; iar secretari d-nii Blancfort, 
Flondor, G. Beldiman, Cernătescu, Lerescu, Fo
tin, Marocneanu, Milo. Chestori s’au ales d-nii 
Borănescu, Cotescu, Lămotescu și Plesnită.

Cum se vede, candidați! patronați de guvern 
au isbutit pe toată linia la Senat. La Cameră 
numai, este încă de trecut hopul alegerii vice
președinților, unde d-l Gr. Peucescu stărue să 
’și pue candidatura, în ciuda guvernului și cu toată 
mânia d-lui Lascar Catargiu.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

GERMANIA
„ Norddeutsche Zeitung- află că împăratul a 

primit și el Duminică o ladă din Orleans, în 
care era o mașină infernală. In ladă era o scri
soare așa la fel cu a d-lul de Caprivi. Lada 
dată cabinetului civil al împăratului a deș
teptat din fericire bănuell și s’a putut preveni 
pericolul.

— „Național Zeitung“ spune că budgetul 
Prusiei pentru 1894—95 are un dificit de 70 
milioane.

AUSTO-UNGĂRTA
Camera deputaților din Vienaa adoptat ieri 

proectul de subvențiune pentru marina comer
cială și proectul privitor la contigentul militar.

— D-l Lukâes, ministrul comerciulul din Un
garia, a declarat ieri în Cameră din Pesta că 
este o eroare de a crede că grâul și vitele din 
România se importă în Ungaria prin Serbia • 
guvernul a declarat Serbiei că va cere înde
plinirea tuturor prescripțiunilor din tractatul 
de comerciu.

Ministrul a anunțat numeroase refoarme pri 
vitoare la comerț (aplause).

— D-l Kalnoky, care se afla în Veneția, a 
plecat ieri după ameatjă la Viena.

ITALIA
O depeșă a Agenției Române ne anunță că 

regele Umberto a primit erî dimineață pe ge
neralul Cosenz și după amiatjl pe d. Zanardelli. 
Decretul de primirea demisiunii cabinetului 
Gioliotti a fost iscălit. D-l Zanardelli a primit 
însărcinarea de a forma cabinetul. D-sa a con
vorbit erî cu mal multe personage politice, mai 
cu seamă cu d-l Sonnino. După cjiaiul Italia 
președinția Camerei va fi reservată d-lui Crispi. 
Ministerul se va forma peste vre-o două sau 
trei cjile ; Parlamentul va fi convocat săptă- 
mîna viitoare pentru a aucji declaraținnea mi
nisterială. Se <Țce că aceasta sesiune se va în
chide curînd și că o nouă sesiune ar începe 
pe la sfîrșitul lui Ianuarie.

BULGARIA
Inmormîntarea prințului Battenberg s’a făcut 

cu foarte mare pompă. In momentul depunerii 
corpului în capelă, Prințul Ferdinand a pro
nunțat alocuțiunea următoare:

Ca domn al Bulgariei și ca șef suprem al 
armatei și al poporului, primesc rămășițele 
mortuare ale prințului Alexandru I al Bulgariei 
și le încredințez acestui păment, ce el a știut să 
apere și să ocrotescă cu mare bravură. Exemplul 
abnegației și al energiei sale să reinâe sfinte 
pentru noi toți. In numele întregului popor 
bulgar și al tutulor inimilor, care bat pentru 
causa bulgară, doresc ca amintirea reposatulul 
să fi veșnică și veșnic sfîntă.

La înmormîntare, agentul Angliei representa 
pe Regina Victoria.

La prânzul de Duminică au luat de ase
menea parte toți miniștrii, agenții Angliei, 
Austriei, Belgiei și al Greciei, mitropolitul și 
cei patru ofițeri bulgari atașați pe lângă oas
peții princiari.

Prințul a mulțumit rudelor celui d’intâiu 
principe bulgar, că au venit să se convingă de 
modul cum poporul bulgar păstrează memoria 
prințului lor. El a mulțumit marelui duce de 
Hessa pentru-că a fost represintat la înmor
mântare printr’un trimis special.

A. S. R. a exprimat satisfacțiunea sa de a 
vede în jurul lui rudele cele mai de aproape 
ale aceluia, care a întemeiat casa și tronul Bul
gariei. El a băut în onoarea familiilor de Hessa 
și de Battenberg.

Prințul Enric a mulțumit principelui Ferdi
nand pentru-că a făcut ca rudele reposatulul 
să fie puse în posiție de a vedea cum Bulgaria 
îșl amintește cu dragoste și recunoștință da 



fratele sSu. Manifestațiile imposante și mal cu 
seamă înmormîntarea în capela St. George vor 
rSmâne neuitate. «In calitate de rudă de aproape 
a casei de Coburg, exprim cele maî sincere 
urări pentru viitorul prințului și a prințesei».

— Luni a avut loc o nouă adjudecare pentru 
construirea liniei Sofia-Ruma. Nici un con
curent nu s’a presentat. In acest cas remane 
oferta d-Iui Hadjianoff, care se angajează să 
construească linia pentru 22 milioane 7/10. Ca
mera va decide-

ANGLIA
Luni la prârnj s’a produs o explosie în Dublin 

(Irlanda) Poliția a arestat pe un tipograf, a- 
supra căruia s’au găsit materii explosibile.

O cutie de tinichea umplută cu dinamită 
s’a găsit în casarma din același oraș; fitilul 
era stins. S’a găsit eri într’o ulicioară un zi
dar, numit Patrik Reid, asasinat; omorul pare 
a fi în raport cu cele din urmă atentate de 
dinamită și s’a arestat băcanul Mearns, care ar 
fi sSverșit acest omor.

— D-l Gladstone a declarat eri în Camera 
comunelor că guvernul nu știe de demersurile 
ce ar fi făcut Rusia pentru a dobândi un port 
în Mediterana ; nu este nici un motiv de a 
crede că se fac negociațiuni în această pri
vință.

Guvernul crede că trecerea corăbiilor de 
resboiu prin Bosfor este oprită pentru toate 
națiunile. Dacă s’ar acorda o oare-care fa
voare vre-uneî puteri, guvernul va reclama-o 
și pentru Anglia.

Poliția a oprit meetingul ce anarchiștii ho- 
tărîseră să țină Duminică la Trafalgar Square.

FRANȚA
Crisa ministerială nu s’a schimbat. Se zice 

că d. Carnot stă la îndoială între un minister 
de concentrare cu d. Bourgeois și un minister 
mai omogen cu d-l Fallieres. Este probabil 
că a Ți va lua o hotărîre. Agenția română ne 
comunică a<ji că ieri d-l Carnot a chemat pe 
d-l Raynal, care a declarat că nu poate forma 
cabinetul, dar crede că numai d-l Casimir 
Perier are autoritatea necesară pentru această 
misiune. D-l Casimir Perier a fost chemat die 
nou la Eliseîi, dar nu i s’a dat nici o misi
une. D-l Carnot â chemat în urmă pe d-l 
Develle.

țJiarele se ocupă de procedeul neusitat al 
d-lui Carnot de a consulta pe vice-președinții 
Camerilor. Aceasta se face în contra d-lui 
Casimir Perier. Soluțiunea crisei e foarte grea, 
din causa rivalității între d-nii Carnot și Ca
simir Perier, rivalitate care se arată într’un 
mod din ce în ce mai evident.

— Monitorul Oficial desmlnte știrea dată de 
Times din Londra despre o pretinsă logodnă 
între Tzareviciul și prințesa Elena de Orleans.

Liga culturală primește următoarea veste 
telegrafică din Paris cu data de 16 corent:

Marele ziar din Londra Pali-Mal Gazette dela 
18 Noembre curent, inspirat de un pamflet ofi
cial unguresc semnat de procurorul din Cluj, 
numit Ungaria calomniată, publicase un articol 
important, intitulat Mișcarea panromână și în 
care se susținea, că acțiunea tinerime! române 
și a Ligel culturale are de scop de a înjosi 
Ungaria înaintea Europei, pentru-ca iredentiștii 

românî să pregătească terenul pentru anexarea 
Transilvaniei la România.

Marele ziar din Londra publică în numerul 
sSu de eri un răspuns al președintelui Ligel 
culturale secțiunea Paris, care zice, că Replica, 
departe de a fi o operă calomniatoare, este 
din contră un trist tablou al adevăratei stări 
de lucruri din Ungaria, și această scrisoare 
încheie ast-fel: «Românilor transilvăneni nici 
«prin cap nu le trece de a se uni cu Româ- 
«nia, ei doresc de a trăi în pace și concordie 
«cu Maghiarii, dar această concordie nu va 
«fi perfectă de cât în cjliua., când națiunea 
«română nu va mai fi exploatată de cea ma- 
«ghiară, ci va avea pe lângă datoriile ce i se 
«impun aqlT, și drepturi naționale».

♦
D-l Gr. Suțu, prefect al județului Covurlui a 

fost numit inspector administrativ.
♦

Listele provisorii ale alegătorilor din Capitală 
pentru Camera de comerț s’au afișat deja.

♦
Curțile cu jurați vor fi presidate în sesiunea 

Decembre în chipul următor: d-l E. Economu, 
la Ilfov și Ialomița; D. Giuvara, Prahova și 
Buzeu ; D. Chivu, Vlașca și Teleorman; D. M. 
Paleologu, Muscel, Argeș și Dîmbovița.

— La Curtea de Ilfov ministerul public vâ 
fi representat în sesiunea întâia de d-l procuror 
Crăsnaru, iar în sesiunea a doua de d-l pro
curor Mitilineu.

La 2 Decembre vine înaintea Curții cu jurați 
de Ilfov procesul intentat de d-l G. Cantacuzino, 
directorul Voinței Naționale, d-lui Ciurcu,direc
torul Timpului, pentru calomnie prin presa.

♦
înmormîntarea episcopului Inocentie s’a fă<ti 

eri, după cum am anunțat deja. Convoiul fu
nebru a plecat de la biserica Sf. Spiridon, după ser
viciul religios oficiat de Mitropotul primat. Corpul 
reposatului Prelat așecjat pe scaun, a fost pus 
pe carul funebru, tras de opt cai și acoperit de 
coroane. Au asistat la această înmormîntare mai 
toti preoții din Capitală și foarte mulți preoți și 
protopopi din eparchia Buzăului. M. S. Regele 
era represintat prin colonelul Candian Popescu.

Pare probabil, după cum anunță o foaie ofi
cioasă, că judecătorul de instrucție Urlățeanu 
va da o ordonanță de neurmărire în afacerea 
din str. Berzei, socotindu-se că d-l. Petre Ioanid 
’și-a omorît soția din imprudență.

Testamentul episcopului de Buzeu a fost des
chis eri.

Răposatul prelat lasă toată averea sa, 600,000 
lei, ministerului de Instrucțiune pentru școli.

■9
Alegerea a doi episcop!, la Argeș și la Buzeu, 

se va face pe la începutul lui Decembre)
♦

Secțiunea literară a Ateneului Român s’a con
stituit, alegend de președinte pe D-l. V. A. U- 
rechiă și ca vice-președinte pe D-l. C. Dumi- 
trescu-Iași. Dupe propunerea D-lui Exarcu s’a 
decis întemeierea unei reviste a Ateneului.

Pester Loyd anunță, că în Capitala Ungariei 
au fost cinci luni cașuri de choleră, dintre care 
două de moartale.

Afară de capitală sunt cașuri de înbolnăviri 
în mai multe ținuturi.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

SENATUL

Ședința de la 17 Noembre 1893.

Ședința s’a deschis la orele 2 sub președinția 
d-lui G. Cantacuzino, presenți fiind 92 senatori.

D. Președinte, deschitjend ședința, anunță în
cetarea din viață a Episcopului de Buzeu și a 
Senatorului Amza Jianu.

La ordinea țlilei tragerea la sorți a secțiunilor 
și a comisiunii pentru verificarea titlurilor, co- 
misiune, în care intră 'Senatorii d-nii Sofianu, 
Capșa, Budișteanu, N. Sasu, Colibăseanu, Bla- 
remberg și Vidrașcu.

In comisiunea de indigenat intră P. SS. Mi
tropolitul primat Ghenadie, și D-nii Bălăceanu, 
Col.-Păucescu, Ciolac, Aurelian, N. Locusteanu 
și Marocneanu,

Ședința se urmează.

ȘTIRI TELEGRAFICE
Agenție Română

Sofia, 29 Noembre. — Ieri seară a avut loc 
un prânz intim la Curte. Agentul Britaniei a 
luat și el parte.

Adi Prințul Bulgariei și principii de Batten
berg au visitat casarma regimentului ânteiu de 
infanterie «Alexandru». Prințul Franț Iosif, 
care purta uniforma regimentului, este colonelul 
lui. Principere Bulgariei a ordonat ca regimen
tul ântâiii de infanterie să poarte în veci nu
mele de «Alexantru l-iu.»

Prințul Enric de Battenberg a fost numit ge
neral în suita aceluiaș regiment.

Prințul a conferit prințului Iosef de Batten
berg Crucea pentru serviciul de 10 ani, contelui 
Erbach junior marea cruce a ordinului Alexan
dru, generalului Von Wercher marea cruce 
a^ aceluiaș ordin cu sabie, — D-lui de Menges 
crucea de mare ofițer al ordinului «Meritul civil»

Principii de Battenberg, d-nii d’Erbach, de 
Wernher, de Menges și suitele lor au plecat după 
ameaȚi cu un tren special, după ce și-au luat 
remas bun în modul cel mai cordial de la pe- 
rechia princiară.

Paris, 29 Noembre. -D-nli Dupuy și Devela 
s’au dus la Elysăe și au conferit cu d. Carnot 
în privința tenta’.ivei criminale îndreptate în 
contra d-lui' dc Caprivy.

țfiarele declară că e probabil că autorii nn 
snnt Francezi, căci nu există nici o ură în Franța 
în contra d-lui de Caprivi.

«Agenția Havas» află din Orleans, că săptă
mânile trecule s’au lipit afișe anarchiste în oraș, 
de căți-va indivizi, printre care, se asigură ca 
sunt câți-va germani. Se crede că în acest grup 
se află autorii atentatelor în contra împăratului 
și a d-lui de Caprivi.

D. Dupuy s’a dus ieri la Elysâe numai pen
tru afaceri care privesc ministerul seu.

Până acum nimeni n’a primit misiunea de a 
forma cabinetul.

Se asigură că D. Carnot va face apel aȚi la 
d-nul Fallieres sau la D. Spuller.

------------------- OOOO^OOOO--------------------



REFLEXIUNI
Frumoase ilusiunl al tinerețe!, cum dispăreți 

în fața realității nemiloase 1
Am stat ani de «Zile de-a rendu! pe băn

cile școalelor, ca să ajung și eu femee savantă 
și să le fac concurență bărbaților. Iar acum 1 ?

Cu capul vertejiu de învățătură am intrat 
într’o casă fără alee și fără multe din lucru
rile dorite, pe care mi le născocise fantasia. 
Ba m’am pomenit cu niște lighioane mici, așa 
diși icopil, care cu cât sunt mal mici, cu atât 
îți dau mal mult de lucru. Perul a început 
să-mi încărunțească, și nici chiar și numai de 
politeță n’am mai ajuns să me gândesc la 
«epure» și la perspective.

Bietele mele de cărți! — le-am înghesuit și 
eii într’un dulap, și cu un mare necaz me uit 
la ele, câte o-dată le arăt și pumnul, cum de 
s’au băgat în capul meu și nu au lăsat loc 
liber și pentru o pereche de foarfeci, cel mal 
indispensabil lucru pentru o mamă cu copiii.

Când eram în școală, ne făcusem o teorie, 
că cine învață carte multă să știe puțin lucru ; 
prin urmare lucrul remânea în spinarea celor 
ce nu știau ce se numește «epură» și crista- 
lisațiune.

De unde ne făcuserăm noi o asemenea teo
rie, nu știu; știu numai atât, că este și as- 
tă-qll tot mal mult la modă.

Ba nu este numai la modă, ci ni s’a dus și 
vestea, că, învețate și franțuzite ca Român
cele nu se mal află pe toată fața pămentulul; 
numai că fugim de ac și ață. Și s’au pornit 
streinii de abia podidesc să ne îmbrace și ne 
iau, vai de noi! (jece pel pentru o biată de 
rochie ce abia i se ridică valoarea la 30 de 
franci.

înțeleg pe adeveratele cucoane, care au asi-^ 
gurată existența pentru trei generațiunl, să nu 
se gândească la rochia ce o vor pui ta mâne ; 
dar noi bietele, care trăim din sudoarea băr
baților, s’au chiar din a noastră proprie și 
mal avem și casa împovorată de copii, cum 
ne vor eși socotelile, când vom da totul 
să ni se lucreze, și ne va fi greu, când vom 
vede coșul plin cu ciorapi rupțl de iubițll 
noștri.

Aici vine realitatea. Să dărâmăm idealul ce 
ni’l am făcut pe băncile școaleî, că numai a- 
cea este femee cultă care își părăsește atri- 
buțiunile el, căreia îl șade reu cârpind, cu un 
șorț dinainte, ciorapi și ne încântă peste mă
sură femea corsetată de dimineață, cu trena 
până în ușă, culcată între cărți și afectând 
tainele științei.

Ce n’așl da eu acum, ca să scot balastrul 
de bolovani și pietre ce mi-a mal remas în 
cap și să fiu mal îndemânatică la matematica 
croitoriei!? îmi aduc aminte cum mi se încru
cișau ochii pe liniile de pe jurnalul de modă, 
ca să scot vre-un tipar, și cum eram de de
sperată, când nu-mi reușia.

încă o calamitate. Neplăcându-ne să lucrăm, 
să cărpim, și să vedem de copiii noștri, ne 
trebuesc, negreșit, bone, și s’au înmulțit, ba- 
tă-le nococul, că abia intri într’o casă fără ca 
să nu ne lovească cucoana cea modernă cu cu
vântul lăudându-și copilul, că abia vorbește ro
mânește.

El, bine, lucrul asta nu-mi intră cu nici un 
preț în cap; ba mi-se ridică sângele în obraji 
de multe ori, când sunt silită să-mi stăpânesc 
vre-o observațiune. Nu știu de unde am ma! 

scormonit-o și asta, că limba noastră e cea 
mal schimonosită dintre toate limbele și ne 
e rușine să o mal vorbim și pe stradă. Ar 
trebui să mergem noi în Ardeal, că am face 
numai de cât pace cu Ungurii. Nimic nu le 
place mai tare de cât să nu au^ă vorbă ro
mânească ; vorbește ori și cine ce-I place, o- 
vreește chiar, numai valahește nu.

Multe laude am auejit de la mame pentru 
fetele d-lor ; dar să le laude vre-una că au 
măturat prin odaie, ori că aii cârpit ciorapi. 
Doamne ferește. De aceea la noi și slugile, com
parativ cu prostia lor, sunt foarte scumpe. 
Neplăcendu-ne să ajutăm ceva la rînduiala ca
sei noastre, avem trebuință de alți oameni, și 
cu cât trebuințele sunt mai mari, cu atât mai 
mulți oameni de ajutor îți trebuesc. Și ce 
groază ne coprinde pe multe dintre noi, când 
trebue să aducem slugi noul încasă! Pe cele 
mai deștepte nu le mai găsești fără 35 sau 40 
fr. pe lună și nu resbesc să între în case, unde 
nu aii de cât câte un lucru de isprăvit, pe 
când noi, bietele, ținem în spinarea noastră 
toate grijele și supărările ce ni le fac.

Au pornit-o cu toatele, și-au lăsat casă și 
plug, au trecut granița, căci au auijit că în 
România să lucrează puțin și se câștigă mult 
de aceea îșl pun pecetea de 3o fr. cât au căl
cat pe pământul românesc. Iacăt-o cu desaga 
la spinare și cu niște cisme groase de te trec 
fiorii când îți calcă prin casă. Și dai în mână 
un pahar și-1 prinde ca pe furcă de pleșnește 
în manile el. Atunci dă-ne Doamne tărie de 
nervi și răbdare ! De ar fi numai să o găsești 
singură, dar e peste putință ; ai loc ori nu al, 
trebue să ții 2 slugi cu 2 bărbați, ca să-I spele, 
să-î calce, să-i curățe și tu să le mai și plă
tești pe lângă existență și lefuri grase, care 
în alte țeri nu le mai capătă nici bieții înve- 
țătorl de la sate.

îmi aduc aminte, pe timpul epidemiei de 
holeră, cum se luau toate măsurile, numai a- 
ceea nu, care ne zăcea mai mult pe inimă ; 
vagabonzii de noapte, care veneau cine știe 
de pe unde la adăpost în casele noastre, nu
mai aceia trăiau nesupărațl.

Dar să nu ne mai plângem, căci așa trebue 
să trăiască femeile calfe

Hella.

KUSI-A.

Priimim din Londra o broșură foarte intere
santă privitoare la starea economică a impe
riului rus • broșura este întitulată The curse of 
Russia, și se datoresce, precum ni să scrie, unui 
înalt personagiu din imperiul rusesc. Lucru firesc, 
că autorul n’a iscălit broșura.

Extragem din această broșură următoarele 
bucăți:

«Nici odată Rusia n’a trecut încă prin tim
puri mai grele de cât acele, prin care trece 
acum; nici o dată starea sea financiară n’a fost 
așa de încurcată, ca acum; nici o dată nu s’a 
simțit așa de mult lipsa de bani și n’a fost așa 
de groaznică stagnați une în afaceri; nici o dată, 
în fine, Rusia n’a trecut printr’o așa mare criză 
economică. Și tomai în acest timp, nu trece o 
singură <}i de la Dumnezeu, ca guvernul să nu 
creeze un bir nou sail sa nu urce imposite vechi.

„Lucru curios, acum doui-trel ani abia, toți 
erau fermecați de starea noastră economică, toți 
într’un singur gând cântau osanale fostului mi
nistru de finance Wișnegradsky.

«Dar destul a fost un singur an de foamete,pentru- 
ca ori-ce iluzie să dispară și să peară cu iluziile și 
farmecul privitor la isbândele noastre financiare.

«Faptul se explică în următorul mod: Wiș

negradsky în tot timpul cât a fost ministru, n’ 
făcut de cât să urce impositele, să cumpere aur ș 
să’l îndese în pivnițele visteiiei. Nimic n’a făcu 
densul pentru ridicarea stării economice a împe 
riului.

«In anii dintâi ai gesțiunii sale recolta a fos 
bună, și tocmai această întâmplare ’i-a permi 
să facă doue greșeli colosale, care aii adus statu 
la marginea abizului: el a cumpărat aurul ci 
preț foarte mare. Mesura aceasta, lucru firesc 
n’a putut aduce resultate bune; creditul Rusie 
în străinătate nu s’a ridicat, banca statului totuș 
n’a căpătat posibilitate de a plăti rubla in aur 
cursul rublei de hârtie nu s’a ridicat, cu toati 
mijloacele artificiale întrebuințate pentru aces 
scop. Altă greșală constă în încheiarea conven 
țiunii. România, un stat mic a putut închei: 
convențiunea în condiție mult mai avantagioasc 
'de cât marele imperiu rus.

«La Petersburg domnește acum o teorie noul 
financiară, această teorie este cu foc propagat: 
de către (Jiarul Grajdanin.

«Cursul rublei de hârtie, scrie acest (Jiar citit 
la palat, depandă exclusiv de balanța internațio 
nala; cantitatea hârtiei aflată în circulație în lă 
untrul Rusiei nu joacă aci absolut nici un rol 
de aceea trebuiește emisă rubla de hârtie îr 
cantitate cât mai mare, pentru a fructifica prii 
aceasta munca poporului. Pentru a demonstn 
această teorie stupidă, (jiarul în ceștiune a pu
blicat un șir lung de articole, prin care se pro 
punea organisarea depourilor comerciale de stat 
care sunt menite a forma un fel de fond pentri 
emisiunea banilor în hârtie

«Este instructiv a cunoaște situațiunea mo
rală și influența Ziarului Grajdanin, pentru i 
înțelege de ce acest (Jiar a devenit organul au- 
torisat al sferelor înalte din Rusia. înainte dl 
toate însă să (Jicem câte-va cuvinte despre di
rectorul seu, principele Mescersky, care astă-di 
joacă un rol așa de mare, în cât poate ave in
fluență asupra primenelei miniștrilor.

«Prințul Mescersky este înrudit cu una dii 
familiile cele mai onorabile din nobilimea, ș 
anume cu Caramzinii. D’aceea tocmai dinsul : 
putut împreună cu noi să devie apropiat de fa
milia imperială; în copilărie el lua parte la jo
curile copiilor auguști, adecă cu actualul împerat 
și frații sei. Trebue să adaog aci, cum că chiar 
în copilărie, Mescersky a fost tot-dea-una su
biectul de batjocură și de rîs pentru 1101. Mai 
pe urmă persoana sea a devenit odioasă pentru 
toți, mulțumită unor inclinațiuni specifice, cu 
care dinsul s’a manifestat și cari eraîi potrivite 
numai cu moravurile din Sodoma și Gomora.

«Inclinațiunile specifice ale principelui Mescer
sky nu s’au înăbușit, și ele ocupă până acum pu
blicul petersburghian. 0 întâmplare mai cu 
seamă a făcut ca să se vorbească mult despre 
densul în capitala imperiului. Lucrul s’a întîm- 
plat în batalionul de vînători al familiei impe
riale. S’a observat că frumușelul clarinetist Rubin 
(ovreiu) .se îmbracă cu mare eleganță și purta 
juvaeruri de mare preț. In curend s’a băgat de 
seamă acelaș lucru cu alt muzicant, Baranoff. 
Soldați!, mai cu seamă dupe ce Rubin a căpătat 
unclari.net de argint, denunțară faptul autorității.

Colonelul cornițele Keller ordonă incarcerarea 
ambilor tineri, precum și alcătuirea unei anchete. 
Această anchetă a dovedit că ambii soldați 
priimeau cadouri de Ia prințul Mescersky, pentru 
niște fapte de o imoralitate patentă. Când resul- 
tatul anchetei a fost cunoscut de împerat, prințul 
Mescersky a știut să convingă pe suveranul cum 
că este calomniat, și bietul cornițele Keller s’a 
ve<jut nevoit a demisiona.

«Gazeta prințului Mescersky este o țesătură 
de calomnii și denunțări' anonime, cu care acest 
trist personagiu înșală pe suveranul seu. Cu a- 
jutorul (Jiaruliu seu, citit de împerat, Mescersky 
recomandă pe oamenii se! monarhului. Pe a- 
ceastă cale el a isbutit să vîre în consiliul de 
stat pe oameni ca Tatișeff și Anastasiei!’. Acum 
un an acelaș lucru s’a întîmplat și cu fostul ofi
țer de artilerie Crivoșein. Acest Crivoșein a fost 
alta dată croupier și ținea o casă de joc. Poli
ția a închis această casă după ce fiiul fostului 
ministru Valueff a perdut acolo 50.000 de ruble. 
Crivoșein, fiind acusat în escrocrie, fugi p’atunci

unclari.net


în România, iar de acolo la Muntele Athos, unde 
a trăit ca călugăr vr’o opt ani de tjile.

«ilarele duce Niculaî Niculaevici, pe când vo- 
iagia la locurile sfinte, a intervenit pentru gra- 
țiarea lui Crivoșein, care apoi s’a întors în Ru- 

'«ia. Pe timpul resboiului de la 1877—78, acest 
om a câștigat o avere mare în calitate de antre
prenor al armatei ruse; dînsul a operat în a- 
ceastă afacere tot așa de necinstit precum au lu
crat vestiți! ovrei Grereg și Horwiț De la 1880 
Crivoșein a devenit alter ego al lui Mescersky,

«După demisiunea luî Wisnegradskv, mulțu
mită reoomandației sale și a lui Mescerskv la 
postul de ministru de finance a fost chemat Witte. 
Acest Witte e amic intim a lui Mescersky, îna
intea venirii sale la minister el s’a căsătorit cu 
soția unui oare care Lisevici; această doamnă, 
născută Nurco, este fiica unui cărciumar din Wil- 
na, ea joacă acum un mare rol în saloanele High- 
Life din Petersburg. N’am fi pomenit despre 
această doamnă, dacă n’ar fi fost de cât soția ac
tualului ministru; din nenorocire această femee 
joacă la bursă și face acolo adevărate minuni pe 
seama' financelor imperiului.

«In momentul de fața Mescersky, Krivaaein, 
Tatișceff, Afanasieff, dețin în manile lor întregul 
ruagiu financiar al imperiului.

«Inteia ispravă a noului ministru de finanțe 
a fost, proiectarea unor imposite none.

«Și aceasta tocmai atunci, când poporațiunea 
imperiului abia începuse să se desmeticească după 
o foamete groaznică. Proiectele de imposite ale 
noului ministru au de scop urcarea impositului 
pe zahăr, petrol, tutun, spirt și sare, de asemenea 
sunt depuse proiecte de imposite asupra chirii
lor, bir personal și bir pentru scutirea de ser
viciul armatei.

«In același timp ministrul de finanțe a depus 
în manile consiliului de stat și proiectul privi
tor la linia căei ferate din Siberia, cerend pentru 
această linie suma de .150,000,000 ruble.

«In momentul de față fondurile rusești, ce se 
află in Franța, să urcă la groaznica suma de 
4.000,000,000. Prințul Mescersky împreună cu 
ministrul Witte, după părerea tutulor patrioțiior 
ruși, lucrează acum din resputerî pentru a com
promite Franța. Cu acest scop a transportat Wiș- 
negradky operațiunile salo financiaro de la Berlin 
la Paris. Iar coterialui de la palat lucrează din 
resputerî spre a aduce Rusia la faliment și prin 
.aceasta a ruina Franța.

«In această privință socot de bine a cita aci ur
mătoarea fraza a-lui Dj. Rotschild, fiisă de acest 
mare financiar amiralului Greigerin anul acesta, pe 
când amiralul visitase Parisul:

«Am recunoscut Rusia tot-d’a-una ca țeară 
«foarte bogată. Acum m’am convins și mai mult 
«de acest adevăr. Da, foarte bogată trebue să fie 
«această țeară, când deasa ’și poate permite un 
«așa lux, ca acela pe care și ’1 permite. Miniș- 
«trii sei de finanțe sunt niște oameni, care n’au 
«absolut nici o idee despre finanțe și cestiuni 

economice.»

SENTINELA

Luna pe jumătate învăluită în niște nori 
groșî și felinarul de la colțul zidului înalt lu
minau ghereta. Cu pușca pe umSr, cu pașii 
mici, sentinela își făcea rondul, pe când clă
direa posomorâtă a penitenciarului sta perdută 
în umbră.

Soldatul stătu pe loc, aruncând o privire 
, pătrunzătoare împrejurul seu. Era pace preste 

“tot; numai un câne flămând lătra jalnic la lună.
Răcoarea dulce a nopții și un ventișor slab 

îl aduceau amintiri de a casă, bietului soldat, 
satul de pe malul Prutului, căsuța mica pă
rintească și grădina care se întindea până la 
apă. — «Ce o mal fi făcând acum Ileana? Of, 
of! șopti el încet. — De sigur, acum flăcăii 
tot întind mereu la hore și joacă de le pîrâe 
călcâile, eară eu aci»... mal gândi, și din nou, 
azvârlind pușca pe umăr, începu a păși.

->— Să nu dormi, să privești, să bagi de seamă, 
îi veneau lui în gând cuvintele caporalului. 
Un fel de fior îl trecu prin tot corpul și-o 
frică, o temere de ceva neașteptat îl lua inima. 
De ce se temea, nu-șl putea da seama. Se si
lea din toate puterile să se înbărbă.teze, să se 
gândească la ceva vesel, ca să-i treacă.

— Ascultă.,.â.,.ă..l, se au<Ț glasul sentinelei 
vecine. „Ascultă...ă... strigă din toate puterile 
și soldatul nostru ca respuns.

Se opri locului, puse stratul puștii la pă
mânt și așteaptă.

Din nou gândurile roiuri, roiuri îi trec prin 
minte... De grabă va fi oare schimbul ? Să nu 
dormi, să privești de la colț la colț... Peste două 
luni... habar nu mal am, plec acasă... Și din 
nou tablouri și icoane, unele mai frumoase de 
cât altele, din viața de acasă i se arată îna- 
i ițea ochilor.

Luna acum merge spre asfințit, numai un 
colț al eî se zărea pe cer. Se făcuse aproape 
întunerec și un vent mai rece ca în spre ziuă 
începu să bată, clătinând încet vârful burue- I 
nelor din șanțul de alături.

Stând răzemat de pușcă, cu ochii închiși, 
soldatul începu a moțăi: visa pe Ileana, pe 
care o întâlnise în grădină. De o-dată se aiicji 
un sgomot mic, aproape neauzit; parcă cine
va se silea să se agațe de zid. Soldatul tre
sări și se întoarse într’acolo. Norii trecuseră 
înainte și razele lunel luminau acum un cap 
de om de-asupra zidului. Soldatul se frecă 
la ochi.

După cap se arătară umerii și într’o clipă 
un om apăru pe zid.

Soldatul se perdu, rămase cu gura câscată, 
nedând semne de viață. Figura de pe zid se 
apucă cu manile de zid, se lăsă în jos și căzu 
în șanț înafară. De aci, omul repede se sculă 
și o croi la fugă spre câmp.

— Stai, stai... nu fugi, începu el să strige, 
stal frățiorule, sunt perdut dacă fugi!.. Chipul 
de om n’asculta și repede fugea, ca o umbră.

— Ești perdut, dacă va fugi!.. îi trecu ca 
un fulger prin minte și de o-dată ridică pușca, 
o puse la umăr. Ținti pe fugar, închise ochii 
și trase cocoșul!

O detunătură, apoi un țipăt slab al fuga
rului căcjut... și totul reintră în liniștea nopții!

Și. i.BSiii'gâeiiiu

Universitatea țărănească
DIN SUEDIA

(urmare"1.
La început predarea obiectelor și alcătuirea 

programe! în aceste școale purtau vădit sigilul 
unei direcțiuni pur religioase, scopul unic al 
școalelor fiind ridicarea morală a doporațiunei 
rurale.

Obiectul cel mai de căpetenie era istoria și 
mai cu seamă istoria poporului ebraic, din sinul 
căruia avea să se nască Mântuitorul omenirii. Is
toria națională să preda împreună cu istoria bi
sericii naționale Așa a fost însă la început ; 
mai poi s’a schimbat acest caracter intru cât-va 
strâmt teologic al școalelor superioare danemar- 
cheze, mulțumită unor oameni cu vederi mai 
largi, care s’au pus în capul acestui nou sistem 
de cultură. Pe lângă istoria sacră s’au adă- 
ogat treptat arithmetic», științele naturale, geo
logia, taxatoria, agricultură etc.

In momentul de față Danemarca posedă 40 

de școale superioare țărănești și cea mai mare 
parte din aceste școale se bucură de mari și în
semnate subvenții de la stat.

De și au în momentul de față înfățișarea u- 
nor școale laice, totuși multe trăsuri particulare 
ce nu s’au șters încă, le dau un caracter reli
gios. Fie-care din aceste școle posedă un fel de 
internat, o masa sparțiată; se servește rectorelui 
și profesorilor înpreună cu elevii. In timpul mesei 
se face predica.

In Suedia și Norvegia universitățile^ țără
nești s’au deschis tocmai pe timpul cel mai 
greu pentru ambele țări, adică în anul 1866.

In comparațiune cu cea-ce era în alte state 
europene, țăranii din peninsula Scandinavă încă 
din timpuri foarte vechi .se bucurau de multe 
drepturi politice. Servagiu n’a existat. în Suedia, 
dar cu toate astea clasa nobilă totuși până la 
1866 se bucura de oare-care privilegii de castă.

Cele-l-alte trei claso sociale își aveau, ce e 
drept, representanții lor în Rickstag, dar într’un 
număr așa de mic, în cât de facto, majoritatea 
legiuitoare era formată din nobili. In anul 1866 
marea reformă constituțională a pus capăt aces
tei stări de lucruri. In Norvegia clasa nobila a 
fost desființată prin constituțiune, în Suedia acea 
clasă 'și-a păstrat numai dreptul inofensiv de 
a’și pasta blazonul familiei și particula la finitul 
numelui.

In sensul politic drepturile tutulor claselor, 
excepțiune făcend de cei care nu posedau nici 
o propietate, s’au egali sat. Dreptul de vot, apar- 
țiind fie-cărui cetățean, care plătește bir după un 
venit de cel puțin 800 kron e pe an a făcut, că 
clasa țărănească, cea mai n umeroasă, să devie 
stăpână asupra situațiunii. In Suedia numai ar- 
gații sau așa numiți torpare, care neavend pă- 
ment, închiriază la țărani un petic oare-care, pe 
care să ocupă cu agricultura. împreună nu votează 
cil marea reformă electorală atât in Norvegia cât 
și în Suedia s’a introdus obligativitatea și gra
tuitatea învățământului, Consiliile județene în 
sate, și primăriile în orașe, sunt datoare să în
trețină școale elementare în n urnei’ suficient 
pentru numărul copiilor de ambele secse din 
circumscripțiunea respectivă.

Mijloacele pentru întreținerea acestor școale sunt 
luate din budgetele consiliilor și primăriilor 
copii nu plătesc nimic; în caz dacă părinții 
sunt săraci, copilul capătă cărțile didactice gra
tis. In așa mod nimeni nu poate să fie scutit 
de a merge la școală, în caz însă dacă totuși 
nu frecuentează școala, părinții sunt amendați; 
iar în caz de recidivă copii se iau de sub au
toritatea părintească și să supun tutelei statului. 
Fabricanții și meșteri!, care vor întrebuința la 
lucru copii în verstă de mai puțin de 13 ani 
sunt de asemenea amendați.

Aceste <}ise, devine vădit că țărănimea suedesă 
în momentul de față știe citi aproape in totali
tatea sa.

Tocmai pentru aceasta s’a născut idea, de a 
organisa școale superioare pentru tinerimea ță
rănească. Tipul acestor școli la început a fost 
luat din Danemarca, dar apoi încurend li s’a dat 
o altă direcțiune. In cazul inovațiunii s’au pus 
oameni ca Biernsohn și Ulman, doi șefi ai par
tidei democratice. Cel dintâi făcu o călduroasă 
propagandă printre tinerimea universitară, folo- 
sindu-se atât de elocința sea ca bun orator, cât 
și de presă, și isbuti să atragă simpatia opiniei 
publice asupra operei concepute; cel din urmă, 
și a părăsit cariera politică strălucită, și a schimbat 
catedra sea de profesor universitar pe simplu*-



post modest de rector al unei școale superioare - 
sătești. Dar de oare-ce el singur nu era stăpân 
peste un capital indispensabil pentru organisarea 
unei atare școale, iar cele existente după tipicul 
danemarchez nu’i plăceau, a început întâi să 
cutriere o zonă anume, flxându-se pentru o lună- 
două într’un sat mare, unde citea lecțiile sale, 
după o programă alcătuită anume. Ast-fel a dus 
o viață nomadă S. Ulman, mai mulți ani. La 
început, se <Jice, că au mers lucrurile foarte 
greu. Preoțiunea satelor și funcționarii statului 
se uitau cam reu la densul; ei se temeau că 
influința sa asupra poporațiunii va deștepta în 
țerănime spiritul de independență și deci va 
face ca influența lor se scază; pe do alte parte 
țărani, nu se prea aretau entusiaști pentru șciință, 
pe care o considerau netrebuincioasă lor. Dii 
aceste anume cause el, Ulman, cu chiu și vai 
isbutea se aibă^un auditor de vr’o 10—15 tineri. 
Așa au mers lucrurile ani întregi.

Tenacitatea sea și capacitățile pedagagice făcură 
ca svonul despre activitatea sea să se respândească 
excitând înainte de toate curiositate, apoi in
teres. Țeranii mai cu seamă începură a se inte
resa mult de lecțiile sale și în fine auditorul seu 
deveni numeros. In cnrend popularitatea sea de 
lector țeranesc a crescut într’atât în cât Sturting 
(parlamentul norvegian) i-a votat o sumă, anume 
pentru construirea unor școale superioare pen
tru tinerimea țărănească, lăsându’i deplină li
bertate în alcătuirea programei școlare. In mo
mentul acesta școala lui Ulman, care poartă nume 
de universitatea țeraneaseă, există, în satul Si- 
liurda (la nord de la Telemark) și se consideră 
ca școală model în genul seu. Acestă școală nu 
se mai preocupă cu educațiunea teologică a ță
ranilor, ci este o școală specială pentru agri
cultori.

In Suedia prin urmare școalele superioare ță
rănești la începutul lor aii fost create din ini- 
țialivă particulară, și numai apoi a intervenit 
parlamentul și a creat pe socoteala statului școale 
de acest fel.

«Viitorul Suedei se află în manile țăranilor, 
’mi (Jicca Holinberg» industria fabricelor nu se 
va desvolta la noi ca în Europa apuseană, și încă 
mult timp vom rămânea o Țară eminamente a- 
gricolă. Pe de altă parte, cultura mare scade 
vădit, și pământul imbucățit prin moșteniri crează 
propriătățile mici. In toate țările unde aceasta 
s’a întîmplat, țăranii devenind mai avuți aii 
format o clasă foarte conservatoare și dușmană 
a ori-ce reformă. Dar aceasta se datorează fap
tului că îmbunătățirea economică a poporațiunii 
nici o dată n’a mers, în aceste cazuri, mâni în 
mâni cu ridicarea nivelului seu culturdl. După 
părerea mea proprie, nu există o situațiune mai 
avantagioasă pentru des voltarea părților ideale a 
sufletului omenesc, ca situațiunea unui mic a- 
gricultor. Existența seaeste asigurată, munca s’a 
ține tot-d’a-una aproape și în contact cu natura, 
el nu vine mereu în ciocnire cu alți oameni în 
luptă aspră pentru bucată de pâne, în sufletul 
seu nu veghează mereu instinctul de luptă și 
concurență, el posedă destul timp liber pentru 
a medita și a se folosi de viață.

«La noi în Suedia țeranii sunt departe de a fi 
avuți, precum sunt de pildă în Franța. In afară 
de partea sudică a Suediei, în Sconia, pămentul 
nostru nu e roditor și cere pretutindeni multă 
muncă și cultură anevoiasă. Cea mai mare parte 
a pământurilor țărănești pot hrăni familia țără
nească numai și numai când toți membrii acestei 
familii muncesc întreaga vară. Dar apoi vin lu 
nile lungi deiarnă, când toți țeranii n’au ce face.

In lacurile sterpe, unde pămentul nu satisface 
trebuințele familiei tale, țeranii caută a com
plecta lipsuri cu fel de fel de muncă normală; 
dar acolo unde pămentul rodește destul, omul 
leneș din fire, preferă a nu face nimic iarna. 
Adăogați la aceasta că împrejurările climatolo- 
gice a Suediei fac, că iarna se închide ori-care 
comunicație cu restul lumei; sunt locuri, unde 
viscolul și zăpada silesc pe țăran de a sta închis 
în casă săptămâni întregi. Lucru firesc prin ur
mare, că acest timp posomorit și solitar deșteaptă 
în omul grobian, nedesvoltat și incult toate in
stinctele animale. Și în adevăr, n’aveți de cât a 
vă depărta de Stockholm ia o distanță de câte-va 
ceasuri, pentru a vă încredința cât de folosi- 
oare sunt aceste școli.

CHOLERA

0 depeșă din Petersburg cu data de 16 No- 
embre ne anunță că cholera este cu totul stinsă 
în orașul Riga chiar de la 1 Noembre și în gu- 
vernămîntul Riga de la 11 Noembre.

Cu aceiași dată ni-se depeșează din Constan- 
tinopole că de Vineri seară până Duminică au 
fost în oraș și în împrejurimi 85 cașuri de cho
lera, între care 30 decese.

Din cașurile precedente au fost 124 depeșe și 
15 vindecări.

Carantina de 5 (Iile de la Mustafa Pașa și 
Zibeftche s’a înlocuit cu 24 ore de observație și 
desinfectare.

DIVERSE

Un grai modern :

De când există lumea, mnlte limbi s’au po 
menit pe pământ; dar nimeni până acum n’a 
conoscnt limbaginl maimuțelor. Profesorul Gar
ner, din America,a descoperit cel d’intâi mijlocul 
de comunicare de idei și sentimente al maimu
țe | .

Ocupând u-se timp îndelungat Garner de a- 
ceastă speță animalică, din care a ales pe cel mai 
perfect tip, pe Cimpans, a ajuns nu numai să 
l-înțeleagă, dar și-a cultivat într’atâta esempla- 
rele (2) pe cari le are, încât ele voluntar își 
manifestă dorințele, de a mânca de a dormi, etc. 
prin diferite sunete.

O presupusă cultură de generații cimpansiene, 
ar putea să producă un strat de cugetători —fi
losofi,—de aceasta origine.— Și atunci anti-dar- 
viniștii ar priimi lovitura de grație! Am putea 
să avem apoi maimuțe pesimiști,— pe când as
tăzi avem numai pesimiști maimuțe; și câte 
altele...

Colonii de alienați.

Libertatea, să vede, că nu e dreptul și dorință 
numai a omului cu mintea normală, ci e o ce
rință chiar pentru bună starea, sau mai bine c]is 
înbuuătățirea stărei celor subjugați de boale ner
voase.

In locul sistemului de institute de alienați ce 
se practică până astăȘî, cu mult mai bună este 
întocmirea așa numitelor «colonii de alienați». 
In Belgia sunt în funcțiune doue colonii de a- 
cest soi, una la Gheel, foarte veche, și alta care 
e numai de vre-o rjece ani, la Lierneux, care 
au dat resultate foarte bune.

Negreșit, că.aci nu e vorbă de nebunii furi
oși, pe care numai cămașa de forță îi poate do
moli, ci do monomani, melancolici, etc. pe care 

un regim aspru îi face să suferă și mai-mult, i 
în loc să’i vindece îi distruge.

Coloniile de alienați sunt organisate în modi 
următor: Un doctor are la disposiție mai mulț 
asistenți și servitori, și este însărcinat să locu 
eascăcu tot personalul seu în localuri particulari 
formând ast-fel o mahala. Locuința unui bolnav 
constă dintr’o odae, cu un pat, o masă unj dula 
și un scaun; de asemenea și de mâncare i s 
dă tot de particularul la care ’și are locuinț.

Avend deplină libertate el să ocupă cu mult 
plăcere de mărunțișuri—d’ale gospodării.

Neapărat că doctorul trebue să’și supraveghez 
într’una bolnavii; dar aceasta îi este cu putință 
avend o sumă de asistenți și servitori.

Viața liniștită, nejenată de tristele scene d 
accese nervoase ale nenorociților tovarăși, slu 
gește foarte mult ameliorării stărei sufletești 
bolnavului. Dovada cea mai eclatantă însă, pen 
tru valoarea reală a acestei instituțiuni est 
împrejurarea, că evadările din acest fel de in 
stitute sunt neînsemnate la numer în raport ci 
evadările din asilurile închise.

Dela belgieni a luat exemplu și Parisul, ș 
va întocmi în curend o «colonie de alienați»

Sr.

Răspundetor pentru redacție Ion Slavici.

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

CORESPONDENTA DIPLOMATICĂ
I

a lui
Mihail Kogălniceanu

relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-71 
publicate de

Vasile M. Kogălniceanu

Apărute până acum primele 2 fascicule din vol. I

LIBRĂRIA SGOALELOR
O. SFETEA

Bucuresci. — In fața grădinei St. Gheorghe. — Bucuresc

CÂRȚI de școlă și literatură

Obiecte de biurou și Registre comerciale

Culori de pictură și aquarele

Toate necesarele desemnuluî și picturii

MARE COLECȚIE DE MODELE
și un bogat asortiment de 

FOTOGRAFII ORIGINALE 
represintând diferite grupe, scene și peisage românesei

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

Doctorul DRUGESGU
de la spitalul Filantropia

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

CALEA PLEVNEI 12 bis.
In dosul Băilor Eforiei.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copil

STRADA CARAGHEORGHEVICI No. 5 
Vis-ă-vis de Banca Națională>

Consultațiuni de la 4—6 p. m.
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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. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
povești, basme, anecdote, descrieri de voiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.

Depus spre vincjare numai la librăria I. V. SOCEC.
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BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 
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s.
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B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA

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

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

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

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

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

IfcST VÎNZARE ÎN RATE TSUJ
Cataloge și informațium GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați.
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||< Primele fascicule vor coprinde, între wl
■A altele: Trubadur ui de Delavrancea, aW 
ilb Năjpasla de Caragiale, Influența 

împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Fee- 
sole lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferim 
țele Atheneului Român, etc. etc. etc.


