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Oamenii, din punctul de vedere al par
ticipării la viața politică, se pot împărți in 
patru deosebite categorii.

Prima și cea mai importantă din aceste 
categorii coprinde in ea pe oamenii de par
tid. Aceștia au vederi bine stabilite și în
clinări statornice. Ei știu ce vor și de aceea 
nu admit discuțiunea de cât în materie de 
procedură, ba și in materia aceasta numai 
intre com partisan!. Pentru dânșii noi avem 
tot-deauna dreptate, ear adversarii sunt tot
deauna fie rei, fie pe cale greșită. Și așa 
și trebue să fie, căci din convingerea, că e 
bine ceea ce voiesc eu, resultă cu conse- 
quență neîndurată, că e rău a voi astfel.

Nu se poate deci in discuțiunea publică 
succes mai mare de cât acela de a fi în
duplecat pe un om de partid și a-1 fi fă
cut să admită, că au și adversarii câte o 
dată dreptate.

A doua categorie sunt oamenii, care 
constituiescașa numita zestre guvernamen
tală. știu și aceștia ce vor. Unii dintre 
denșii, preocupați numai de interese par
ticulare, adese-ori chiar personale, spriji- 
nesc guvernul, ori-și-care ar fi el, ca să fie 
și ei spriginiți. Alții, privind lucrurile mai 
de sus, spriginesc guvernele, liiind-că ele 
au menirea de a menține ordinea. Astfel 
sunt oamenii de științe, artiștii, conducă
torii marilor întreprinderi comerciale ori 
culturale, pentru care lucrul de căpetenie 
e liniștea și mersul regulat al afacerilor. 
Trebue însă să facem o deosebire intre 
aceste două fuluri de zestre guvernamen
tale. Unii se umilesc și fac servicii urlte, 
alții se țin in cuviincioasă reservă: nici 
unii insă, nici alții nu desaprobă faptele 
guvernului.

Un alt mare succes e dar in discuțiunea 
publică acela de a fi înduplecat pe un om 
din zestrea guvernamentală să treacă in 
oposițiune. Nu se poate pentru un guvern 
lovitură mai grea de cât aceasta, de oare
ce zestrea se ține ca scaiul și toți își perd 
astemperul după-ce a pornii-o unul spre 
oposițiune.

A treia categorie cuprinde oamenii de a 
pururea nemulțumiți. Aceștia, un fel de 

zestre oposițională, sunt stăpâniți de un 
amor propriu fără de margini și țin, mai 
presus de toate, ca lumea să-i socotească 
cu desevirșire independenți. Fiind-că un 
om nu poate in viața politică să facă el 
singur nimic, ei n’ajung nici odată sa facă 
ce-va positiv, căci ar trebui să se unească 
cu alții, ceea ce ar face, ca lumea să-i 
socotească dependent,!.

Al treilea mare succes e dar acela de a 
fi înduplecat pe un asemenea «indepen
dent») să se unească în mod statornic fie 
cu oposițiunea, fie mai ales ■cu guvernul.

A patra și cea din urmă e categoria oa
menilor politicește indiferenți. Aceștia, cău
tând de treburile lor, nu au timp să se 
dumirească asupra cestiunilor politice. EI 
merg fie cu guvernul, fie cu oposițiunea, 
după cum ii povățuesc înclinările lor mo
mentane. Pot să fie luptători foarte devo
tați, nu insă din convingere, ci numai din 
afecțiune ori din încredere față cu soții 
lor de luptă.

In țările, cu educațiunea politică mai de- 
sevîrșită, această categorie coprinde in ea 
numai foarte puțini oameni. Chiar la noi, intre 
Românii de peste Carpați, cu greu găsești oa
meni, care nu știu lămurit, care sunt sco
purile iu vederea cărora s-? urmează luptele 
politice.

In România insă această a patra catego
rie e cea mai numeroasă și mai ales pe ea 
o înțelegem, când dicem „publicri

Nu ne prea dă mâna să ne aventăm spre 
cele-lalte trei categorii și astfel scriem noi 
(Jiariștii români mai ales in vederea acelora,- 
care ușor cred ceea ce le spunem, fijpd 
că n’aii avut timp să se dimerească âsu-' 
pra cestiunilor, pe care le discutăm, și nu 
au timp să-și dee seamă, dacă avem ori 
nu dreptate.

Dacă în alte feri categoria aceasta ar fi 
tot atât de numeroasă ca la noi, s’ar găsi 
fără îndoială diariștl, care ar profita de o- 
casiune, ca să o prostească, spuindu-i fel de 
fel de minciuni, exagerând lucrurile ori 
certându-se între dinși ca țiganii la gura 
cortului.

Noi diariștii români insă nu scăpăm din 
vedere, că oameni, ba chiar frați ai no
ștri sunt și aceia, pe care i-am pută 
prosti; mulțumirea vieții noastre e deci 
să-i putem lumina.

Asta e gloria noastră 1
--------------------- --------------------------------------------------------------

SITUAȚIUNEA
In ajunul întrunirii corpurilor legiuitoare 

junimiștii au cerut, așa ni se spune, ca 
d-l Lascar Catargiu să sacrifice atât pe d-l 
Grigorie Peucescu, cât și pe d-l general 
Mânu.

ba, de-și cu mai puțină stăruință, chiar și 
a d-lui general Mânu.

Informatorul n 
in ajunul deschi 
Era Nouă din 
in care se cere sacri

, căci

articoî, 
ui Peucescu,

Este un pericol, — <Jic confrații din Iași, și 
un pericol mare pentru esistența cabinetului ac
tual, dar el în loc de a fi în rândurile adver
sarilor noștri să află în chiar sinul majorităților 
actuale. De la noi dar, și numai de la noî 
atârnă ca partidul conservator în formațiunea sa 
actuală să meargă înainte sau să’ș! întrerupă 
în mod brusc opera sa.

Nu mai este un mister pentru nimeni că în 
(filele din urmă ale trecutei sesiuni, în sinul 
majorității începuse a se forma un curent con
trar unei părți a guvernului. Deja în mai multe 
ocasiuni acele glasuri reslețe s’au pronunțat 
când în contra unora din miniștri, când altă 
dată în contra cabinetului întreg. S’a spus pe 
față că există un sentiment de ostilitate in con
tra unei fracțiuni a cabinetului. Cuventul disi
dență a fost chiar pronunțat.

Lucru ca acesta tot nu ar fi fost greu pe câtă 
vreme nemulțumiți! ar fi fost simpli deputați 
fără mare însemnătate. Dar să știe că însuși d-l 
general Mânu, care era Președintele Adunării, 
încuraja prin atitudinea sala scaunul presiden
tial o asemenea încercare. Aii fost chiar câte-va 
începuturi de conflicte între primul ministru și 
d-l ministru al domeniilor de o parte, și între 
domnia sa de altă parte,

Acum când, Parlamentul să deschide, când cea 
dintăî lucrare va fi alegerea Președintelui, nu 
trebue oare să ne întrebăm dacă d. general Mânu 
mai persistă în vechia atitudine sad dacă dom
nia sa, mai înțelept consiliat, înțelege că nu 
poate fi și Președintele Adunări! și șeful unui 
grup ostil cabinetului ? Iată o întrebare de la 
răspunsul căreia va trebui să depindă, credem 
noîț votul unei însemnate părți a majorității 

'ăfetttale. Acelora care vor fiice Că dăm o prea 
„mare importanță alegeri! Președintelui, le vom 
aminti cumț ultimul cabinet Florescu a căfiut cu 
alegerea unui Vice-Președinte.

D. general Mânu este un om prea serios pentru 
a nu înțelege d-sa însuși că nu poate avea o 

-atitudine, care să fie așa divers interpretată.
Majoritatea unita și compactă trebue să’și 

aleagă un biurou, care să o represinte pe dînsa 
și nu am înțelege nici de cum presența unor 
oameni care aii intențiunea să represinte pe ne
mulțumiți. O fiicem aceasta pentru d. Peucescu, 
un fost vicepreședinte, acela care a afirmat cu 
oare-care emfasă disidența sa, și care în nici un 
cas nu mai poate fi reales.

Iată cum de la început chiar majoritatea ac
tuală va fi chemată să arate dacă înțelege să 
tolereze în sinul seu acele elemente de disolvare, 
care s’au afirmat în sesiunea trecută. De la felul 
in care această chestiune va fi rosolvată va de
pinde în mare parte situațiunea partidului con
servator.

D-l Grigorie Peucescu a fost, precum 
știm, sacrificat, dar d-l General Mânu nu 
numai a fost reales, dar a și arătat intr’un 
remarcabil discurs importanța alegerii sale 
in scaunul presidențial al Camerei. Două 
dile în urmă, articulai din «Era Nouă-» a 
fost cu toate aceste reprodus in coloanele 
«Constituționalului», ceea ce nu este o 
«mângâiere» pentru președintele Camerei.



In acela-și timp se publică în coloanele 
Constitution aiului și o Cronică Parla
mentară, în care un oare-care Cratyl ia 
în zeflemea pe d-1 Peucescu — cel cădut,— 
deși căderea în sine e destul succes politic/

In aceeași di s’a publicat in „ Timpul* 
un «avertisment,» in care se dicol

Dar sa presupunem un moment că d. Peu
cescu s’ar fl ales. Cred oare adversarii noștri că 
alegerea sa ar fi provocat căderea conservatori
lor? Dacă o cred, putem șă-i asigurăm ca se 
înșală amar. Un partid ce are un activ atât de 
strălucit și a. cărui misiune este încă depărtede 
a fi îndeplinita, nu vadp din causa unui inci
dent de persoane ce nu poate avea nici o în- 
rîurire asupra politicei generale interne și ex
terne.

Atitudinea opoziției este însă un avertisment 
pentru acei dintre conservatori, care nu știu pune 
interesele generale ale ferii și ale partidului din 
cari fac parte mai presus de antipatiile și ne- 
mulțumirele lor personale.

Sunt dar la mijloc * antipatiile.și nemul
țumirile personale» : așa ne spun guver
namentalii de la „Timpul*, așa cei de la 
„Era Nouă*, ale cărora păreri le-au re
produs cei de la „Constituționalul*-, așa a 
dis si d-1 Lascar Catargiu.

Noi ținem cu toate aceste să dăm expresiu- 
nea convingerii, că nicid 1 P. P. Carp, deși 
om cu mult amor propriii, nici d-1 Gr. Peu
cescu nu e om, care numai pentru „anti
patii și nemulțumiri personale* poate să 
ție țara in continuă ©moțiune și să încur
ce mersul afacerilor publice. Trebue să fie 
la mijloc deosebiri de vederi, și mare și 
bun lucru ar fi, dacă lumea cea mare ar 
ști o dată și ea, care anume sunt aceste 
deosebiri de vederi.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
A

FRANȚA

O depeșă sosită din Paris la Agenția Ro
mână, anunță că d-1. Spuller s’a dus erl la 2 ore 
la Elisee pentru a supune resultatui demersu
rilor sale. In urmă s’a dus la d-1. Casimir Perier, 
și declarându-t că întîmpină oare-care difi
cultate pentru formarea cabinetului, l’a rugat 
să convorbească cu d-1. Carnot. După o între
ținere cu președintele, fiind de față d-1. Spuller, 
d-1. Casimir Perier a consimțit să urmrze trata
tivele începute de d-1. Spuller și a început de
mersuri pentru a forma cabinetul. El va lua 
ministerul de externe ; d-1. Raynal, internele 
d-1. Burdeau, finanțele, și d. Spuller, justiția.

— Ședința de ieri a Camerei, după validarea 
câtor-va alegeri, s’a amânat pe Sâmbătă.

Senatul a discutat creditele suplimentare 
pentru 1893. D. Boulanger, raportor, a atras 
atențiunea Senatului asupra necesității de a îm- 
pedeca noue cheltuell, căci este deja un defi
cit de 80 milioane și datoria atinge 32 mi
liarde. Creditele s’au votat.

GERMANIA

Gazeta din Colonia desminte știrea unei în
trețineri a ambasadorului german la Paris 
cu d-1 Develle în privința mașinelor infernale. 
Gazeta adaogă că Germania nu voește să pre 
pare o acțiune internațională în contra anar- 
chiștilor, de oare-ce nu este de loc sigură, că 
este vorbă de atentate anarchiste.

~ Discuțiunea asupra budgetului și proec- 
selor fananciare a urmat și erl în Reichestagul 
din Berlin.

D-1 Zimmermann, antisemit, a declarat că 
guvernul negliagează interesele burghesimii. 
D-1 Liebkrecht, socialist, a fost chemat la or
dine pent-u atacurile ce-a adus contra minis
trului de resboiu. EI a <Jis între altele că de
mocrația sociala n’are nimic a face cu atentalele 
contra d-lui de Caprivi și a împăratului ; ea le 
consideră drept nebunii sau crime ordinare.

D-1 Caprivi a combătut discursul d-lui Lieb
krecht, dicend că nu este adevărat, că poporul 
german s’a declarat contra militarismului, dar 
că populația iubește armata, are încredere în- 
tr’însa și voește menținerea el. D-1 de Caprivi 
a combătut democrația socială și anarchia. A 
amintit discursul seu din anul trecut contra 
anti-semitismului și a spus, că adevărul fiselor 
sale a fost dovedit mai târcjiu. Cancelarul a- 
pără în urmă proiectelele de imposit. D 1 Zim
mermann a răspuns foarte violent și a fost 
chemat de mai multe ori la ordine.

In urma discursului d-lul de Caprivi Camera 
a înapoiat budgetul la comisiimea financiară.

AUSTRO-UNGARIA
Camera deputaților din Viena a decis erl, 

cu 17O voturi contra 61, că va începe discuția 
pe articole a legii complementare a landweh- 
rulul.

— In discuția asupra armatei ungare gene
ralul Fehervary, ministrul de resboiu al hon
vezilor, a Z*s bi Camera din Pesta că land- 
wehrul a atins gradul posibil de instrucțiune, 
dar instituțiunea trebuie din ce în ce desvol- 
tată. Ii lipsesc 115O ofițerij care vor fi numiți 
succesiv, în termen de șease ani. El a adaogă, 
că nu este de Ioc adevărat că s ar fi germa- 
nisat landwehrul unguresc, care este și va ră
mâne național'. CS* sfă se împedice sinucideri le 
administrația va face tot posibilul pentru a 
impedeca pedepsele vexatorii și relele trata
mente.

__ Guvernul unguresc va presenta Sâmbătă 
Camerei din Pesta protestul de lege relativ la. 
căsătorii.

RUSIA
Tot despre atentatul din Germania „(Harul 

din Petersburg* Z‘ce, că trimeterea unei mașini 
infernale împăratului Germaniei nu poate de 
cât se confirme declarațiunilesale de erl contra 
anarchiștilor și adaogă că această afacere a 
fost adusă în mod oficial la cunoștința amba
sadei francese din Berlin. Trebue să se aștepte 
acum resultatui anchetei, pentru a ști cine are 
incumbă responsabilitatea încercăreil care ri
dică indignațiunea lume! întregi.

ITALIA
Agenția Română ne comunică o depeșă din 

Roma, care spune că d-1 Zanardelli a avut erl 
dimineață o lungă convorbire cu d-nil Saracco 
și Sonino, și în urmă întrevederii cordiale cu 
d-nil Crispi și Nicotera. Negociațiunile cu d-nil 
Saracco și Sonino vor continua. D. Crispi 
pleacă deseară la Neapole, pentru afaceri pro
fesionale.

TURCIA
O depeșă a Agenției Române, datată din 

Constantinopol, 18 Noembre, anunță că cer
curile diplomatice consideră visita amiralului 
Avellan la Constantinopole ca aproape sigură; 

ele o privesc ca lucru natural și chiar inevita 
bil; data nu este încă fixată, dar se crede c 
va fi pe la începutul lui Ianuarie.

Știrea Ziarului engles „Daily Telegraf* c 
amiralul Avellan va sosi cu escadra sa, est 
considerată ca ridicolă ; amiralul va veni c; 
și cel 1-alțT amirali, care a venit înaintea Iu5 
și va fi primit cu același onoruri.

SPANIA
Ministerul de externe spaniol a decis er 

cum ni se depeșează din Madrid, că va tri 
mite o comisiune specială la Melilla, în cas d 
vor începe negocieri cu Marocul.

•-------------------- OOOO^OOOO------- —-----------

Seminarele Noastre
«Seminar,» în înțelesul comun al cuven 

tulul, va să dică lin aședământ. de instruc 
țiunef în care tinerimea primește cuvenit; 
pregătire pentru cariera preoțească De oare 
ce preoții sunt nu numai învățătorii popo
rului, ci tot-o-dată și păzitori ai buneloi 
moravuri, seminariștii nu primesc numai < 
instrucțiune potrivită cu vocațiunea preo 
țească, ci tot-odată șieducațiunea, in lips: 
căreia n’ar pute să-și împlinească cu destu 
succes chemarea. De aceea seminariști 
sunt internați, adecă puși sub cea mai di
rectă priveghiare a conducătorilor semi
narului.

E lucru învederat, că de la seminare atlrnl 
in mare grad nivelul cultural nu numai a 
preoțimii, ci tot-odată și al poporățiuniî 
păstorite, căci, chiar și dacă n’ar voi. 
preoții duc cu dânșii pretutindenea por
nirile culturale și ridic,ă nivelul mediului 
social, in care trăiesc, dacă sunt bine pre
gătiți.

Astfel e destul să vedi un seminar, pen- 
tru-că să-ți poți da seamă despre impor
tanța, pe care cercurile conducătoare o 
dau răspândirii luininiior și păzirii bunelor 
moravuri în masele mari.

Noi avem seminare românești aici in Ro
mânia, în țările coroanei ungare și în Bu
covina.

Cele din România au fost abia acum de 
curend organisate, de o dată cu crearea 
legii pentru îmbunătățirea stării preoților. 
Era o legătură firească între aceste doue 
lucruri, căci dacă înbunătățim starea preo
ților, putem să le cerem și o mai bună 
qualificațiune. Ar trebui deci să presupu
nem, că cele mai bune din seminarele noas
tre sunt cele din România, flind-că nu nu
mai sunt cele mai noue, ci au fost totodată 
organisate de Români ei și înși-și in toată 
libertatea. Sunt multe înbunătățirile, pe 
care Românii în Austria ori în țările co
roanei ungare nu pot să le facă : în Româ
nia ei pot să facă tot ceea ce vor.

Apoi...
Abia va fi trecând di dată de Dumnedeu 

fără-ca noi cei din România să constatăm, 
că preoții noștri din Bucovina și cei de 
peste Carpațî sunt și mai bine qualificați 
și mai zeloși decât cei din România, deci 
și mai bine situați. E deci lucru firesc să 
ne simțim jigniți în amorul nostru propriu, 
când trebue să mărturisim, că preotul de 
la Brașov, cel de la Săcele, de la Zărnești 
ori de la Bran, cel de la Suceava, ba până 



diiar și cel din satul bucovinean e intru I 
oate mai presus de cel din București, unde ; 
ț capitala regatului român și centrul vieții 
îoastre culturale.

In sfirșit...
Petrunși o dală de gândul menirii cul- 

urale a stalului român, e lucru firesc să 
lorim. ca preoții noștrii să lie pretutin- 
lenea la fel, pentru-ca ei pretutindenea să 
propage acela-și spirit.

In Bucovina însă și peste Carpați Ro
mânii nu pot să modifice nici organisarea, 
nici programele siminarelor după buna lor 
chibzuință; remâne dar ca noi să primim 
tot ceea ce e bun la dânșii, să facem se
minare mai bune de cât ale lor și să creăm 
un fel de tip de preoți români mal supe
rior.

Fiind toate aceste lucruri firești, se im
punea de sine gândul, că atunci, când a 
primit sarcina de a reorganisa seminarele 
noastre din România, d-1 Dimitrie Ionescu, 
omul tiner, inteligent, activ și plin, fără, 
îndoială, și de avent național, s’a pus in- 
nainte de toate să studieze organisațiunea 
și programele de studii ale celor-l-alte se
minare românești, pentru-ca să adune tot 
ceea ce e bun in ele, să le complecteze cu 
din al seu și să creeze cele mai bune din 
toate seminarele românești.

N’a fost așa.
D-lui Dimitrie Ionescu nu i s’a părut, că 

e un fel de rușine pentru noi, ca preoții 
din România să fie și de aici înainte mai 
prejos de cei din Ardeal și din Bucovina. 
Ni-e par’eă ai fi voit să dică: luxul, pe 
care și-l pot permite Mocanii din Ardeal, 
nu li se cuvine și Mitocanilor din Bucu
rești. In satele din Ardeal sunt preoți, care 
au terminat opt clase gimnasiale și au mai 
făcut pe deasupra și un curs teologic de trei 
ani: in satele din Bucovina sunt chiar 
preoți cu studii academice: noi, aici in 
centrul cultural, avem să ne mulțumim și 
cu preoți ieșiți dintr’o școală, care la urma 
urmelor nici nu e un adeverat seminar.

Mai mult! Chiar in timpul, când d-1 Di
mitrie Ionescu a organisat seminarele noas
tre, s’a mai organisat tot aici în București, 
ba chiar in vecinătatea cea mai apropiată 
a ministerului de culte încă un seminar 
românesc, cel catolic, în care acum stu
diile se predau in limba românească.

Pe când in seminarele d-lui Dimitrie Io
nescu tinerii trec un curs de opt ani după 
un program lipsit de caracter teologic, in 
seminarul catolic ei fac cinci ani studii li
ceale, doi ani curs de filosolie, trec baca
laureatul chiar cu absolvenții de la liceele 
noastre și apoi maî fac pică trei ani cursul 
special teologic.

Vom ave deci in România preoți bine 
qualificați, dar nu pentru Români, ci pen
tru Bulgari, pentru Ciangăi, și pentru stră
inii risipiți-printre Români.

Ar fi fost deci lucru foarte cu minte, ca 
să nu se mai facă in mesajul regal amin
tire și despre repormele bisericești, căci un 
lucru, cu care noi Românii ne putem făli, 
nu sunt aceste reforme.

Dar vina, o (slicem și de astă dată, nu 
e a d-lui Dimitrie Ionescu, ci a celor ce 
aii cerut să li să facă această reformă, pen-

tru care au lipsit cu desevirșire pregăti
rile.

Dar e mai bine decuni a fost, — vor fi 
dice nd unii.

E mai reu, căci mai cu ane voia va face 
omul cu adevărată vocali ane reformele ce 
trebuiau și Lrebue și acum să se facă.

g^ouic.^.
Lipsa de vagoane se simte mult în provincie 

Curierul român din Botoșani spune că în gara- 
locală sunt cantități enorme de mărfuri, care 
așteaptă de 5—6 septemâni.

Miercuri s’a expulsat prin Turnu-Severin su
pusul șerb Costa Traicovici, care făcuse escro
cherii în țară în felurite rînduri.

Comisia Senatului de respuns la mesajul tro
nului a ales de președinte pe prințul D. Știrbei, 
iar de reporter pe d-1 Gr. G. Tocilescu.

Comisiunea aleasă de Senat pentru răspunsul la 
mesagiu se compune din D-niî Gr. Buicliu, Gr 
Tocilescu, prințul Știrbei, Tecdosiade și Culianu.

In cercurile parlamentare se vorbește că fi
lele acestea se va readuce în discuțiunea Sena
tului proiectul de a se acorda o pensiune d-luî 
N. Blaramberg.

Comisiunea de indigenate a Senatului a ales 
de președinte pe I. P. S. S. Mitropolitul primat, 
iar de secretar pe d-1 Bălăceanu.

țliarul Tribuna din Sibiu publică un lung a- 
pel iscălit de delegații corpului profesoral și de 
directorul gimnasiului românesc din Blaj, prin 
care se deschide o colectă pentru mărirea fon
dului acestei vechî școale românescî, amenin
țată astă-fji foarte serios.

Ministrul de Interne a aprobat donațiunea fă
cută de D-na Turnescu, soția mult regretatului 
doctor Turnescu.

Această donațiune, care este de 1< 0 miî de 
leî, e făcută pentru a se întreține în aailul Pro
topopul Tudor 10 fete sărase în fie care an până 
la terminarea studiilor.

~~~ i
Gheorghe 1. Munteanu un periculos tîlhar, 

care a scăpat din temniță, a ucis și jefuit erî 
noapte pe cărciumarul Marcu Moise din comuna 
Onișorul, județul Roman.

Tîlharul și tovarășii luî au putut scăpa fără 
a fi prinșî.

♦
I Consiliul de miniștri se întrunește astă-seară 
la Ministrul de Interne.

Boala de vite, numită febra aftoasă, s’a arătat 
în cemuna Stănești din jud. Tecuciu, și în co
muna Tichirișî din jud. Putna. Ea a încetat în 
comunele Hârțiești și Voroveni din jud Putna.

D-1 Niculae Filipescu, primarul capitalei, care 
era grav pnlnav, se află astăzi cu mult maî 
bine și merge spre însănătoșare.

Lunî ear reîncep cursurile la liceul Mitiaiu 
Bravul,[ale căruia sălî au fost desinfectate și 
curățite.

Aseară poliția Capitalei a pus mâna pe un 
tâlhar destul de cunoscut, a nume Anghel Du
mitru Vlășoianu, care acum în urmă făcuse mai 
multe furturi' prin satele din apropierea Capi
talei.

In privința focului; care ă fost eri lângă Zim- 
nicea, aflăm că flăcările aii consumat maî multe 
șire de paie ale d-luî Dimitriu, deputat de 
Vlașca.

Abia cu marc greutate focul a putut fi loca- 
lisat, de oare-ce era un vent puternic.

Serviciul sanitar superior a luat mesurî ca în
dată ce se vor ivi casurî noue de scarlatina prin 
școlî, copiii bolnavi să fie isolațî în localurile 
desinfectate.

La Constantinopol holera face mereu victime.
De Duminecă până Miercuri seara au fost 70 

de cașuri noî și 13 morțî.
S’au vindecat până acum în total 74 bolnavi

Delegațiunea dobrogenilor, care a venit să se 
plângă de trebuințele și păsurile Dobrogei, după 
ce a fost priimită eriîn audiență de M. S. Regele 
a fost trimisă la d-1 Lascar Catargiu. Delega- 
țiunea cere autonomie comunală și județiană, 
mesurî pentru desvoltarea agriculture!, comer
țului și a economii vitelor, organisarea justiției 
ca și în țara. Intre alte mesurî menite să îm
bunătățească starea economică a Dobrogei, dele- 
gațiunea cere secarea mlăștinelor, plantarea te
renurilor, o cale ferata Tulcea-Constanța, etc.

Consiliul de resboiu din capitală a judecat fi
lele acestea pe căpitanul Russu, inculpat că a 
ucis pe un contrabandist turc în momentul când 
acesta, surprins cu marfă de contrabandă pe 
malul Dunării la Giurgiu între piquetele 16-17, 
a căutat, cu toate somațiunile ce i s’au făcut, 
să se depărteze de mal, îndreptăndu-se spre te
ritoriul bulgar. Căpitanul Russu, apărat de d-1 
Șoimescu, a fost achitat.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copii

STRADA CARAGHEORGHEVICi No. 5
Vis-ă-vis de Banca Națională 

Consultațiunî de la 4—6 p. m.

ȘTIRI TELEGRAFICE
Agenție Română Z

Berlin, 30 Noembre. — Împăratul și împă
răteasa au plecat la 12 spre Hanovra, unde au 
fost primiți în mod călduros de către populație.

Bruxel, 30 Noembre.--Ducele de Coburg a 
sosit ca să facă o vi sită curțiî regale. A fost 
primit la gară de Rege, de contele de Flandra și 
de prințul Albert.

Cagliari, 30 Noembre.—In urma unei fur
tuni violente s’aii produs inundații și mari stri
căciuni în maî multe comune din Sicilia; sunt 
maî multe victime.

Milan, 30 Noembre. — Numărul victimelor 
catastrofei de la Limito nu este încă cunoscut. 
S’au constat 22 morțî și vre-o 15 rănițî, din 
care unul a murit la spital. Corpurile sunt oribil 
mutilate. S’a putut stabili identitatea numai a 
cinci cadavre.



NU E VINOVAT’
Schițe din viața Americanilor.

(Urmare)
Ast-fel, în curgerea mai multor ani pe mare, 

și, pe uscat, în Newyork și Valparaiso sau în 
gotul de Malaua—el mereu se gândea la căsuța 
lui. Nimic nu-i aducea atâta plăcere de cât să 
întâlnească pe ulițele cunoscute ale Calcutei—pe 
vr’un Jankeo indemânatec și să se sfătuiască cu 
el, care cue, sunt cele mai bune pentru lucră
rile unei clădiri, cum să săvârșească, în general, 
un plan mai economic.

După cină copiii fură puși să se culce, ear 
Eli petrecu mai mult de un ceas Ia căpătâiul 
bolnavei.

' El o făcea aceasta în fie-care «Ț, de și bietul 
trebuia să!și frământe inima spre a găsi ce-va, 
ca sa distreze pe soția sa—ostenit așa cum era. 
In seara aceasta îi vorbia despre datoriile și 
formalitățile ce avea de încheiat, spre a servi 
ca jurat în orașul vecin.

— Eu me voiu întoarce în fie-care «ji noap
tea, și în ori-ce caz aceasta va fi distracție— 
(Jise el.

— Dar Eii cred că tu vei fi mai vesel,— 
răspunse bolnava,—ori tu te temi că ai să te 
perii! în afacerea de bancă ?

— Nici de cum, acesta nu-i lucru așa de 
șiret.

Cuminților târgoveți le va fl greu să dove
dească vina lui Iohn Vud. Nu, eu sper că voiu 
lua parte la această afacere ; Jurații se vor rosti 
ca la un minut, ne eșind din aulă, apoi îl vor 
achita și-i vor strânge încă mâna cu putere.

— Dar ce-va te neliniștește,—șopti soția,—ce-i 
cu tine de adi dimineață ?

— Nimic, răspunse el.—Numai Ghoorge Ca- 
hun a venit pe la mine și m’a rugat să’î îna- 
poez banii, pe care ’mi-î-a dat Împrumut, pen- 
tru-ca pleacă săptămâna viitoare—și eu nu știu 
de unde să găsesc bani!...

II
Sala judecății era plină de lume. Afacerea Vud 
se apropia de sfîrșit.

Eli era din numeral juraților. Cine-va)sfătui 
pe acusator, ca să-1 scoată din sală, dar acela 
«Jise clătinând din cap:

— Nu, aceasta nu o pot risca. Baza e șubredă 
și eu voiu ridica numai pe jurați în potriva mea: 
Lasă-1 sa încerce și să dărâme lanțul dovezilor 
noastre.

Urmarea judecății nu dură mult timp. Lăcă
tușii artificiali, aduși din capitală, arătară că casa 
a fost deschisă cu chia și că apoi broasca a fost 
ruptă pe din lăuntru, de sigur cu scopul de a 
dovedi tuturor furtul prin efracție,—când aci nu 
era chestiunea de cât de un furt ordinar.

Era demonstrat că singura cheie de la casă,— 
ne luând în seamă pe cea de la director,—era 
la Vud, care în curgere de mai multe <Țle ți
nea locul de casier, înlocuind pe fratele direc
torului, care lipsea. In acea noapte, în care se 
întâmplase furtul, chiar în ceasul acela martorii 
vetjuseră cum Vud mergea prin câmpie din di
recția băncii în spre casă, purtând pe umeri, 
după spusa lui,—un coșuleț de țipari din sînul 
de la Garlow.

Mister Clark, directorul băncii, stîrni compă
timirea tutulor prin arătarea sa fermă și atin- 
gătoare, cât aii perdut el și aceia care îi-au în
credințat banii,

Când îi veni și lui rândul d'a fi întrebat pen
tru formalitate, dacă el n’a luat banii,— nagați- 

unea lui a fost aruncată de un râs general. 
Chiar judecătorii și advocatul acusatului nu-și 
putură reține un zimbet.

Ast-fel părerile erau în portiva Ini Vud. A- 
părătorul lui, un advocat tîner și neexperimen
tat care conducea oare-care daraveri ale băncii 
și luase această apărare pumai în urma rugei 
directorului,—de sigur nu găsi de cuviință do 
a rafui pe director; de aceea toată apărarea lui 
se mărginea în a spune, că experții se înșeală 
și casa a fost siluită de făcători de rele, îar nu 
de către vr’unul din bancă.

Acusatul nu găsi de cuviință să-și pună elo- 
; cuința într’o afacere așa de lămurită, însă fiind 
dotat cu un spirit mușcător, nu putu să-I erte 
acusatului țiparii, pe care după spusele lui Vud, 
el le ducea în coș acasă în acea fatală noapte.

— Domnilor Jurați 1 esclamă el — noi am 
vezut adesea peștișori aurii, însă țipari de aur 
au fost ântăiași dată găsiți de acusat. Apostolul, 
după spusele bibliei, pescui în mare un pește 
cu un ban de aur în gură, însă acusatul l’a bă
gat în cofă pe apostol, prinjâud un țipar plin 
cu bani, din cap până ’n coadă.

Iu basmele arabe pescarii scoteau din fundul 
mării crai și craese fcrmecați îu pești de aur ; 
dar nici-unul n’a scos atâte bogății ca acusatul. 
Ei au fost de un fel cu totul deosebit; fiind 
prinși la bancă, li s’ar putea da numele de ți
pari de visterie (ris general). In fericitele tim
puri ale copilăriei adesea am mers pe malul 
mării spre a găsi scoici și broaște țestoase cu 
slove săpate pe spinare, dar acuzatul găsi în 
golful din Garlow niște țipari cu iscălitura și 
pecetea funcționarilor financiari. Se ijice că s’a 
format deja o noua societate pentru exploatarea 
acestei însemnate descoperiri, cu numirea de 
Compania Garlowo-națională pentru exploatarea 
țiparilor de bancă.»

Nu-i greu să faci să rîdă o școală ori pu
blicul din sala unui tribunal, și cuvântarea 
procurorului vedit că aducea multa plăcere 
ascultătorilor,

Dar oare tuturor ?
S’a părut ea oare plăcuta omului, care ședea 

nemișcat cu manile puse cruce pe banca a- 
cusaților, sau femeii palide, care ședea într’uu 
colț ascultâmi tot și privind ca în vis la toate ?

Judele fu foarte scurt in cuvântarea de îu- 
cheere. După densul era de prisos a repeta îm
prejurările unei afaceri atât de lămurite. Ches
tiunea principala trebuind să fie resolvată de 
jurați, era să se creadă sau nu martorilor și 
experților...

Dacă și unii și alții au spus adrverul, atunci 
vina era v edita. (Va urma)

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

DARWIN Șl DARWINIȘTI
(Urmare)

N’am de gând să plictisecc publicul cu espli- 
carea teoriei lui Darwin, fiind convins, că a 
ceasta teorie a devenit deja de domeniu pu
blic în România. Dar pentru a dovedi asemă
narea ce există între opSrarea naturel, precum 
a ințeles’o Darwin, și procesul muncii sale in
telectuale, mS voi opri pentru un moment asupra 
uneia din lucrările lui. De pildă să luăm cel 
din urmă volum al seu, apărut câte-va luni 
înaintea tnorțiî sale.

Obiectul scrierii este vermele de pământ, 
rîma, adecă acea ființă nenorocită, care în lim- 
bagiui omului a devenit sinonimul disprețului 

celui mai adine. Darwin s’a apepilisit de acest 
verme, s’a apelpisit, lucru evident, de la în
ceput într’un mod incidental, fără a ști dina
inte la ce anume resultate ’1 va duce studiul 
acestui miserabil vețuitor, precum în tinerețe 
nu știa la ce anume ’I vor servi colecțiunile 
sale de gândaci și de animale împănate. Dar 
dacă un om ca Darwin ’și-a pus în gând să 
studieze pe acest»verme de păment, apoi stu
diul lui a îmbrățișat obiectul ales din toate 
punctele de vedere. El a supus pe acest verme 
unul șir neîntrerupt de experiențe, a cercetat 
natura lui, obiceiurile și moravurile lui de vețu- 
ire, inteligența lui de’verme etc. Dovadă despre 
amănunțimea și variațiunea cercetărilor sale, 
ne poate da următorul esemplu : vermele de 
păment duce și adună în gaura sa fel de fel 
de lucruri mici, tîrîndu le cu mare istețime și 
multă chibzuință. Așa de pildă, foile plantelor 
el le apucă de partea lor subțire, pentru-ca 
să le bage în gaură cu maî mare înlesnire. 
Darwin a diesat o tabelă îutreagă a cercetă
rilor sale în această privință, resamând sta
tistica conduitei vermelul: de atâte ori ver
mele a tîrît frunza de capătul cel subțire și 
de atâtea ori de capătul cel gros.

Unul din resultatele acestor cercetări, plic-' 
ticoase de alt-fel, a fost descoperirea, că ver
mele de păment se nutrește cu ori-ce, ba chiar 
și cu păment, când acesta conține ceva sub
stanțe organice. Dar în afară d’aceasta ver
mele mal mânâncă păment și cu un scop cu 
totul special. Când terenul e tare, când ver
mele e nevoit a ’șl face gaură în țelină, atunci 
densul înghite pământ, pe care, trecendu’l prin 
corpul seu, îl dă afară în forma unor ațe sub
țiri, ca și mațele lui. Vermele se înfundă mereu 
;n păment, într’un mod foarte original formând 
dintr’o parte niște coridoare lungi, iar în alta 
fărîmând pământul, pregătindu’l spre a deveni 
mai apt pentru traiul plantelor.

Iată dar o descoperire, care, de și prin esența 
ei părea cu desăvârșire neînsemnată dând un 
resultat din cele mai importante, este o dată 
supusă atențiunii și imaginațiunei omului.

Un verme este așa de neînsemnat și poate să 
iasă ceva important din munca lui microscopică? 
Ei bine, mintea uriașă a unui Darvin a făcut 
summa summarum a muncei milioanelor, apoi 
a miliardelor de vermi, ce mișcă sub fie-cara 
pas al omului, și ne zugrăvește tabloul unei 
munci de titani, care rostogolesc mii și mii 
de chilometre de țelină. Făcând calculele pre
cise, basate pe cercetări minuțioase, Darwin 
ajunge la conclusiunea, că pe fie-ce acru de te
ren în Anglia, anual, vermil înghit și fac să 
treacă prin mațele lor peste «Jece tone de 
păment; mormanele de păment aruncate într’un 
așa mod de către vermi la suprafață, — în 
curgerea unui șir de ani, formează Jun strat 
gros de păment, format prin munca acestui 
verme. Lucru firesc, că resultatul unei ase
menea munci colosale este de cea mai netăgă
duită importanță pentru faună și pentru activi
tatea agricolă a omului. In fine, Darwin erede 
că nu există pe păment un alt viețuitor, care 
să aibă un rol mai important în istoria for- 
mărel straturilor de sus ale pământului.

Este o asemenare după părerea noastră, 
între munca vermelui în cestiune și munca in
telectuală a marelui Darwin, este o analogie 
patentă. Un om lipsit de încăpăț-narea știin
țifică, precum și de capacitățile intelectuale 



ale lut. Darwin, fie densul chiar un specialist, 
ar fi trecut de sigur nebăgând de seamă, ar 
fi trecut pe lângă multe din cercetările minu
țioase ale naturalistului. Și tocmai aceste ni
micuri, aceste lucruri neînsemnate formează 
resultatele cele mal grandioase în laboratorul 
forțelor naturel.

Trăsătura caracteristică deci a activității 
științifice a lui Darwin este faptul, că densul 
a lucrat viața sa întreagă în conformitate cu 
natura. Cea mai importantă, ca să cjicem așa, 
idee generală, care trece prin toate lucrăriie 
lui Darwin, este aceea că toate resultatele ce 
ne uimesc prin măreția lor, se datoresc mai 
ca seamă unor schimbări înfinit de mici, care 
încetul cu încetul transformă lucrurile.

Așa de pildă omul, cu mintea lui puternică, cu 
tendențele lui spre ideal, cu voința lui tenace 
cu procesele lui psichice complicate, s’ar forma 
dintr’o viețuitoare josnică, nenorocită, rudi
mentară,—această formare insă s’a făcut pe ca
lea unor procese de schimbare lentă, care au 
durat cjecimî de mii și mii de școli. „Natura, 
—dice Darvin—„în toate astea nu tinde abso- 
„lut la nici un scop, n’ave absolut nici un 
.„plan. Din potrivă, din toată cantitatea cea 
„groasnică de schimbări accidentale formate, 
„unele s’au păstrat, altele au pierit, după cum 
^.împrejurările naturale au fost alcătuite. In 
„,ceea ce privește împrejurările, sunt ele resul- 
„tatatul fatal al primei impulsiunî.“

Tot în așa mod ne represintăm noi lucra
rea intelectuală a lui Darwin.

Precum natura crează evenimente variate la 
infinit, fără a se gândi la soarta lor și lăsân- 
du-le libere în mediul lor, așa și Darwin, din 
tinerețe făcea mereu cercetări peste cercetări 
acu nulând fapte peste fapte, fără un plan ho- 
tărlt. încetul cu încetul, pas cu pas, în curge
re de fieciml de ani, s’au format învestiga- 
țiunile lui, legate una cu alta—îar ca resultat 
ai acestui travaliu s’a creat grandioasa lui 
teorie.

(Va urma)

Gestiunea co!on!sărilor în Ungaria
In comisiunea financiară a dietei din Bu

dapesta se urmează discuțiunile privitoare 
la proiectul de lege presentat de ministrul 
Contele A. Bethlen pentru maghiarisarea 
■Ungariei prin măsuri de colonisare.

Vorba e, ca ministrul se ridice o parte 
din poporațiunea maghiară de pe șes și 
din Secuime și s’o așeze pe moșiile ce 
•statul are în ținuturi cu poporațiune ne
maghiară, pentru-ca ast-fel să fie maghia- 
risate ținuturile ații românești, sârbești, ori 
slavonești 1 In același timp Români, Șerbi 
ori Slovaci vor fi expropriați, și li se vor 
pune la disposițiune pământuri în ținutu
rile cu poporațiune maghiară.

Pentru-ca să se poată face aceste ope
rațiuni, i se pun (§11) ministrului la dis
posițiune, pe lângă sumele primite pentru 
pămentulvândut, câte 3 mii. pe fie-carean. 
Ba deputatul Iusth a propus, ca acest fond 
de disposițiune să fie urcat la cinci mi
lioane.

Președintele comisiunil, Coloman Szell, 
constată, că nu s’a mai pomenit încă, ca 
comisiunea financiară să urce suma cerută 
de guvern. —Ministrul încredințează și el 

pe zelosul deputat, că îi sunt deocamdată 
destul 3 milioane, însă mai târziu va cere 
mal mult.

E lucru învederat, că nici deocamdată 
nu numai trei milioane se vor cheltuipen- 
tru acest scop. Cele trei milioane sunt nu
mai un adaos la suma ce va resulta din 
punerea în vândare a moșiilor statului.

DIVSKSE

Miimmsen despre presența jidanilor in 
Rusia.

Profesorul Leon Errera, de la Universitatea 
din Bruxela, a scos o carte sub titlul: «Evreii în 
Rusia ; alungare sau emancipare», avend ca pre
față următoarea scrisoare a lui Mommsen :

Domnul meii !

Prin cartea dumneavoastră ați pus în lumină 
posițiunea evreilor în Rusia. Tabloul sfâșietor pe 
care îl înfățișați, nu va lipsi de a mișca inimile 
și de a arăta lumii temeiul dispari ți unii a ori-ce 
judecată omenească și a lipsei de umanitarism... 
Dar, gasise-vor oare, între inimile pe care dum- 
neavoaștă le mișcați și de-acelea, care nu numai 
să plângă această rușinoasă pată a veacului nos
tru, ci să-i caute și remediul? Va putea ti oare 
împiedecată această josnicie a civilisațiunii noas- 
stre, putea-va fi înpiedecată această sinucidere a 
Rusiei ? Sa sperăm. Este o datorie a noastră, de 
a nu despera de biată omenire! Dar această da
torie devine din ce în ce mai grea. Fanatismul 
este o boală incurabilă. Nu,ne remâne alt-ceva 
de cât să dorim ca politicianii unei mari îm
părății și autocratul european, să nu se lase a 
fi orbiți de câtre un Torquemada modern.

Institutul archeologic german, 4 Noemvrie, Roma.
Mommsen

Opera lui Errera este o caldă pledoarie pen
tru evrei.

Doliu In Franofurt pe Main
Betsi, elefantul cel mare din grădina zoolo

gică a încetat din viața în al trei-^ecilea an al 
vieței sale. Nici nu era bătrân,—dar suferea de 
un îndelungat timp de o boală incurabilă. Di
recțiunea grădinii zoologice își pusese deja în 
gând sa facă o încercare de asasinat asupra lui 
Betsi; dar efefantul, care îi simțise gândul reu. 
i-a tras clapa, — murind de moarte naturală. 
Trecerea lui din astă lume lasă multe regrete în
tre visitatorii gradinei zoologice, care în viață au 
menajat mult prietenia lui Betsi, (prin cadouri 
d’ale mâncării) cu ocasiunea fie-cărei visite.

Acest doliu dovedește însă, că ideile lui Schop- 
penhauer nici în orașul lui n'ati prins așa adînci 
rădăcini, încât lumea să se bucure de dispariția 
unei individualități;— numai cu ocasiunea asa
sinatelor de porci (Sf. Ignat) e obiceiul să se 
facă chef.

Sr.

ACTE ȘI DOCUMENTE
din

a lui

Mihail KogiUniceanu
relativă la

RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-78 

publicate de
Vasile M. Kogălniceanu

Apărute până acum primele 2 fascicule din vol. I.

Proces de presă Românilor

Tribuna din Sibiu ne aduce următoarea 
știre despre procesul de presă intentat (Jia
nului poporan Foaia Poporului, condus 
până deunăzi de d-1 I. Rusu-Șirianul, care 
se află acum bolnav in pușcăria de la Se- 
gliedin:

«Tribunalul din Cluj in ședința sa de la 
11 (23) Noembre a hotărit punerea sub 
acusare a d-lor Ion Rusu-Șirianul, ca re
dactor și autor, și Ion Popa-Necșu, ca con- 
ducetor al tipografiei, pentru articolul «Ro
mânia pentru noi», care a apărut în No. 28 
al Foaiei Poporului, cu data de 11 (23) 
Iulie a. c.

«Judecata procesului s’a fixat pe dina 
de 22 Decembre n. 8 ore dim. în sala tri
bunalului din Cluj».

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.

Escadra rusească iu Marea Mediterană
Trecerea prin Dardanele a unei flote rusești, 

în timpul preocupațiunii generale în Europa de 
crisele ministeriale din Italia și Franța, nu a 
lipsit de a atrage atențiunea.

Astfel Anglia a hotărit de a-și întări flota, 
spre a pute ține piept unei eventuale impor
tanțe ce ar pute-o câștiga Rusia în Marea Medi- 
terană.

Tot asupra acestei chestiuni, publică Pester 
Lloyd cu data de 28 Noembre st. n. un articol, 
pe care îl reproducem în estras:

Marea ce înconjoară Rusia înghiață în tim
pul ernei — (jice însemnatul (Țar — și astfel 
face imposibilă navigațiunea. In acest timp al 
ernif, ori cât de cu zel s’ar face școala teore
tică, nu poate să fie mulțumitoare instrucțiunea 
pentru adevăratul marinar fără practică. Afară 
de aceasta, flota rusească are interes să în 
ceapă^a cunoaște Marea Mediterană, pentru even
tuale operațiuni de resboiu.

Apoi, autorul articolului, face o dare de seamă 
asupra fie-cărui vas din flota rusească, și arată 
slăbiciunea flotei austriace, care abia în 2-3 
septemâni poate fi echipată spre a pute începe 
operațiunile, pe când Rusia în acest timp poate 
debarca în tignă pe țermii Dalmațiii, care sunt 
lipsiți de întăriturile necesare și de o comuni
cație regulată cu centrul. Afară de aceasta, Ru
sia are tocmai la colțul Dalmației pe singurul 
seu prieten sincer, principatul Montenegro, care 
îl va servi de pe uscat ca depositar, și eventua 
ca linie de retragere.

Articolul conchide cerend guvernului : 1) Ot 

grabnică întărire a flotei. 2) Fortificația liniei 
litorale Cattaro. 3) Costrucțiunea de linii ferate 
în Dalmația.

Și în sfîrșit, o întărire a centrelor comerciale 
Triest și Fiume, ca prin o invasiune străină să 
nu sufere comerțul.



Eata apelul, despre care vorbim în altă parte 
și asupra căruia vom reveni.

2LFEL
Cătră toată inteligență civilă, căreia îi zace 

la inimă șustarea și înflorirea școalelor din Blaj; 
apelăm la abnegațiunea tradițională a clerului 
nostru, la caritatea întregului popor al provin
ciei metropolitane gr.-cat. de Alba-Iulia și Fă
găraș. rugându-i pe toți, ca în starea materială 
precară, în care se află gimnasiul cel mai ve- 
chiu românesc, să-i vină într’ajutor cu obolul 
seu. Cu deosebita încredere adresăm această ru- 
gare tuturor acelor p. t. domni, care au să 
mulțumească—măcar și numai în parte — sta
rea lor presentă institutelor culturale din Blaj. 
Privească în acest apel glasul rugător al unui 
părinte strîmtorat materialicește fără vina lui 
și avisat la ajutorul fiilor sei. Considere, că gimna
siul nostru în trecut departe de a pretinde ceva jertfă 
pentru susținerea sa a dat fiilor șei, și la fii fi
ilor sei sufletești toată înlesnirea de a’-și per- 
curge cariera gimnasială (ce airea i-ar fi costat 
mare spese); n’a luat didactru, a liberat pe mulții 
și de bagatela taxă de înscriere 2 fi., a dăruit 
cărți ca premiu și spre folosință, a dat ocupa- 
țiuni laterale împreunate cu remunerațiune, a 
împărțit ajutoare de bani și a contribuit și con- 
bue și acum la însemnatul beneficiu de pâne.

Această generoasă dărnicie reclama astădi re
cunoștința tuturor acelora, asupra căror s’a re
vărsat și care în trecut au fost cruțați chiar cu 
expunerea subsistenței gimnasiului in viitor. Facă 
la rîndul lor jertfă pentru jertfă; retribue ma
mei de ce s’a lipsit pentru fii.

Binevoitorii acestui vechili și meritat focular 
de cultură sunt rugați a trimite ofertele lor ma- 
rinimoase de a dreptul Prea Veneratului Con- 
sistor metropolitan gr.-cat. din Blaj {Casa cent 
rală archiedecesană în Blaj, (Balăzsfalva), îna- 
poind coaiele de colectă cu resultatul obținut 
cel mult până la 15 Ianuarie 1894, ținend seamă: 
că adeverat ajutor este numai cel dat Ia timp 
și că „bis dat, qui cito dat“.

Blaj, 26 Septembre 1893.
lowif Hosszu, 

director gimnasial,
I. GERMAN, ALEXIE VICIU

delegații corpului profesoral.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Urmare la ședința de la 18 Noemrbe 1893.

Ședința s’a deschis Ia ora 2 și juni.
Secțiunile Camerii și’au compus biuroul astfel:
Secția I: Președinte, A. D. Holban ; secretari, 

Goilav și Giurgea.
Secția II: Președinte. C. Bobeica: secretari, 

Budu și Dimitriade.
Secția III : Președinte, Sturdza-Scheianu ; se

cretari, Docan și I. Grădiștoanu.
Secția IV : Președinte, I. Lupiilescu; secretari, 

F. Corlătescu și Deșliu.
Secția V : Președinte, T. Maiorescu ; secretari, 

C. C. Filipescu și C. G. Ion.
Secția VI: Președinte, I. Docan ; secretari: L. 

Ghica și C. Miclescu.
Secția VII: Președinte, colonel Rosnovanu ; 

secretari, Emil Lahovari și I. Oteteleșanu.

Se aleg membri în comisiunea de respuns la 
mesagiul tronului d-nii: colonel Rosnovanu, T. 
Maiorescu, A. D. Holban, M. Balș, N. Filipescu 
C. C. Avion și N. Voinov,

Ședința se ridică la ora 4.
Ședința de la 19 Noembre 1893

Presenți 114 d-nii deputați.
Ședința se desshide la orele IIV2 sub preșe- 

dința d-luî general Mânu.
D. Stoiceseu cere! a i se da rapoartele minis

terelor de interne și justiție relativ ia alegerea 
de la Bârlad.

D Lascar Catargiu. spune ca nu există ase
menea rapoarte, dar că d-sa va respunde la toate 
întrebările.

D. Președinte cere ca d-1 Stoiceseu să-’șî de- 
puie în scris petiția la biurou.

Se pune la vot alegerea comisiei financiare și 
sunt aleși d-nii : G. Triandafil, G. Robescu, I. 
Bădulescu, V. Macri, Lămotescu, I. T. Dumi- 
triu și E. Mirea Dumitrescu.

In comisia de petițiuni sunt aleși d-nii: 
Filipescu; D. Zarifopol; Al. Negruzi; A. 
Cuza; Gr. Constantinescu și Hagiescu.

In comisia de indigenate sunt aleși d-nii : D. 
Ghica-Comăneșteanu; N. I. Gherasi; Lazar V. 
Nicuiescu; Văsescu; N. Vlădoianu; Emil N. 
Lahovary; Gr. Fălcoianu.

c.
c.

SENATUL
Urmare la ședința de la 18 Noembre 1893
D. Toma Rafail oste ales membru la casa 

obligațiunilor rurale, iar d-1 general Costaforu 
membru la casa pentru dotați unea oastei.

Ședința de la 19 Noembre 1893.
Ședința se decchide la orele 21/2 sub preșe- 

denția d-lui G. Cantacuzino.
Presenți 73 d-ni senatori.
D-nul președinte al senatului comunică, că de 

oare-co în ultima ședință a sesiunii trecute vo
tul privitor la recompensa națională a d-lui N. 
Blarenberg a rernas nul, urmează să se dea un 
noii vot.

Procedându-se din nou la vot, se votează cu 
59 contra 9 voturi recompensa de 1000 lei 
lunar.

Se validează, titlul de senator a d-iui C. Da- 
niilescu, alesul colegiului II de Gorj.

La orele 3 d nii senatori trec în secțiuni.

ULTIME TELEORAME

Agenției Române
Roma, 30 Noembre.—Creditul mobiliar a cerut 

un moratoriu ; n’a fixat termenul de durată, 
dar în genaral se acordă pentru șease luni. Se 
consideră ca sigur că tribunalul va acorda mo
ratorium. Se asigură să din capitalul de 60 
milioane remâne, cu toate perderile, 42. In cas 
de lichidare, depositari! de conturi-corente vor 
fi integrat plătiți, capital și interese, și dacă se 
lichidează proprietățile creditului cu prețul co- 
rent, acționari vor primi mai mult de două tre
imi din capitalul lor. Se crede de asemenea că 
organisarea sucursalelor creditului în provincie 
va fi menținută.

Camera de Comerț din Roma a prelungit cu 
24 ore termenul lichidare! de finele corent al 
operațiunilor de bursă și pentru execuțiile even
tuale. Se speră că creditul mobiliar va putea re
lua plățile sale regulate într’un timp destul de 
apropiat.

Constantinopole, 30 Noembre. — Carantina 
de 24 ore impusă proveniențelor litoralul Au
striac din Adriatica a fost ridicată.

Berlin, 30 Noembre.—Legați unea Brasilieia 
comunicat o depeșă oficială a d-lui Lanro Pedro, 
guvernorul Statului Para, desmințând svonnl 
unei revolte în acest stat.

S’a făcut într’adever o încercare de rescoală, 
dar a fost îndată năbușită.

ULTIME INFORMAȚIUNE

Linia Dudesci a noului tramvaiu d’acum îna
inte nu mai circulă până la Bulevardul Oboru- 
rului, ci spre centrul orașului până la Poșta 
Centrală.

Linia se împarte în done secțiuni, până în 
calea Călărașilor și până la Poșta Centrală.

Prețul pentru o secțiune 15 bani; pe întreaga 
linie 30 bani.

Răspundetor pentru redacție Slavici.

LIBRĂRIA ȘCOALELOR
C. SFETEA

Bucurescî. — In fața gradinei St. Gheorghe. — Bucurescî

CĂRȚI de școlă și literatură

Obiecte de biurou și Registre comerciale

Culori de pictură și. aquarele

Toate necesarele desemnului și picturii

MARE COLECȚIE DE MODELE

și un bogat asortiment de 

FOTOGRAFII ORIGINALE 
represintând diferite grupe, scene și peisage românesc*

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

NOUÂTÂȚl

Se trimite gratis și france 
catalogul general ilustrat, care coprinde t<5te 
modele noul pentru SESONUL de IARNĂ în 
urma unei cereri francată adresată către

D-nii JULES JALUZOT & C* PARIS 
CONDIȚIUNÎ OF TRIMITERE PENTRU ROMÂNIA:
Ori ce comandă de cel puțin 50 fes. este 

expediată franco de transport și vamă, cu o 
augmentațiune dfe 25°/0, conform Condițiunilor 
din catalog.

Comandele pentru Bucurescî, beneficiază 
de acest tarif, ori care ar fi valorea lor.

Cassa de Reexpodițle in Bucuresoi
60, Calea Victoriei, in fața Theatrulul Național.

Clienții noștri vor găsi în casa nostră de 
reexpediție, tote catalogele si mostrele de 
noutăți ale sesonului.



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

regulat A m fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din
K

Prețul unei fascicule de 4 coli, 30 bani
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Biblioteca
Română 

Contimporană
APARE ÎN FIE-CARE SÂMBĂTĂ
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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 ban! pe săptămână numai.
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ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei 
» „ • 25 , 11 „

trimise franco in totă țara.
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IG. HAIMANN, LIBRAR-EDITOR 
BUCURESCI
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 Primele fascicule vor coprinde, între

altele: Trubadurul de Delavrancea,

Năpasta de Caragiale, Influența
împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 

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

țele Atheneului Român, etc. etc. etc.
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AMICUL COPIILOR

3PE3 isei-ea-es
DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT 

Având peste 400 de tehleari!!— Cu preț de 10 lei

sj Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte 
s de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare, 
ja povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigma, etc.
g Depus spre vîntjare numai Ea librăria I. V. SDCEC. wg
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COLECȚIUNI NOUI DE ORNAMENTE

MAȘINI NOUI

DIN FABRICA

^^CUREȘ^

PESTE 30,000 MATRIȚE
DE DIFERITE CARACTERE

5 LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE

( riwm COMPLECTE PENTRU INSTALAȚIUNl NOI BE STABILIMENTE TIPOGRAFICE

■ NOTE MUZICALE ȘI LITERE CTRILICE PENTRU CĂRȚI BISERICESCI
r"

...< »
primește în sehinib material vechia cu prețuri avautagiose

1832

MATRIȚE ORIGINALE
DIN

AMERICA 

FRANȚA 

GERMANIA 
st 

ITALIA

w?

3OGAT ASORTIMENT IN LITERE
DE

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

1
CLIȘE R I E

ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

LINII DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚi, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

!A *3" Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 % mal eftine He căt ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit 
' de spesele de vamă și transport.

O3S" CondițlunT favorabile In plăți

nțpost/w și clișeul din fonderia Thoriid Basileșon.

B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA

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

(lângă farmacia Brus, vis-â-vis de Luvru)
» J F0200II&!u ÎIL ___

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

Peste 5 milione sunt in întrebuințare. — Garanție pe 5 ani.
- ? ■ <». , , r • ,țr , ' ’ > rrr, +rt „ rrCț ■ f---------------- • ? ■ . . . - . ..
Biciclete de siguranță „SPORT” din cari am vendut peste 400 bucăți în România fiind cele 

mal apreciate în streinetatc! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mal mare soliditate!

(er VÎNZARE ÎN RATE TSSI
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumperați.


