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București, 22 Noembre 1893.

Sâmbătă după amiadă-di se vorbea 
prin cercurile politice din București, că 
în consiliul de miniștri ținut Vineri 
seara s’au ivit noue conflicte, în urma 
cărora d-l. Lascar Catargiu a amenințat 
pe colegii sei, că se va retrage, dacă 
lucrurile nu se vor liniști.

In fața știrilor de felul acesta, „ Tim
pul^ a publicat următoarele lămuriri:

Inimicii noștri răspândesc tot felul de vești 
falșe asupra situației politice a cabinetului. Ast
fel aseară aii mers până a colporta știrea că gu
vernul are intențiunea de a se retrage.

Toate aceste sunt absolut falșe. Guvernul nu 
se retrage și n’are pentru ce să se retragă. Nu 
are nimic la pasiv, a înzestrat țara în doi ani 
cu mai mult de cât alții în fiece, are majori
tatea în ambele Corpuri legiuitoare și mai presus 
dc toate are contractata către țară datoria d’a 
aduce la îndeplinire întreg programul seu.

Flămânfiiî codri visează.

„ Constituționalul* tace, iar „ 
Națională* înregistrează știrile cu multă 
reservă.

După informațiunile luate de noi, con
frații noștri de la „Timpul* erați mai 
dorccți, dacă tăceau ca cei de la „ Consti
tuționalul*. Adevărul trist, dar neîndoios 
e,’că lucrurile tot nu s’au liniștit încă, 
și că vorba nu e de o simplă rema- 
niare ministerială, ci de o crisă în toată 
regula.

Se speră însă, că isbucnirea acestei 
crise se va mai putea amena.

Tot în coloanele ,, Timpului* (21 No
embre) se mai publică o dare de seamă 
din care reproducem următoarele;

La întrunirea ținută de liberali în ajunul des 
chiderei Corpurilorlegiuitoare. s’au petrecut unele 
lucruri remase nedestăinuite până acum și care 
merită să tie comunicate cititorilor noștri.

Punctele principale, asupra cărora a vorbit d-l 
Dimitrie Sturdza, aii fost: atitudinea liberalilor 
față cu Tronul și atitudinea față cu convenția 
noastră cu Germania.

Recunoscând necesitatea pentru oposiție de a 
duce o luptă cât se poate de crâncenă în contra 
guvernului, maî ales acum spre sfîrșitul man
datului Parlamentului, d-l Dimitrie Sturdza a 
povățuit pe toți membrii partidului să fie foarte 
reservați față eu Palatul.

D-l Eleva Pa întrerupt, susținând că Regele nu 
merită atâta bună voință, de vreme ce n’a ținut 
coropt de Constituțiune și a căutat să-’și creeze 
partide politice. Apoi d-sa a început o tiradă în 

contra junimiștilor, desemnând-i ca o formațiune 
politică izvorîtă din bunul plac al Regelui.

D-l D. Sturdza a luat iarăși cuvântul și a'ac- 
centuat mai tare voința d-sale nestrămutata de 
a nu se îndrepta nici o încriminare în contra 
Tronului și de a se aștepta evenimentele, care în 
foarte scurt timp—(ficea d-sa — nu pot fi de cât 
favorabile partidului liberal.

Dacă aceste sunt adevărate, atunci o 
crisă ministerială isbucnită acum ar fi 
un fel de pericol național.

In situațiunea, în care se află, statul 
român are’, mai presus de toate, trebu
ință de un guvern tare și stabil.

Desele perturbațiuni, care în timpul 
de la 1888 până Ia 1892 s’aii produs 
în viața publică a României, erați un 
mare succes pentru cei ce ar voi, ca în 
afară să se producă impresiunea, că Ro
mânii sunt un popor „inguvernabil*. 
Prea mare ar fi bucuria acestora, dacă 
acum ar urma un nod șir de ministerii 
constituite de adi pe mâne, și cel mai 
mare interes actual al nostru e, ca crise 
ministeriale să isbucnească numai atunci, 
când guvernul ce cade poate să fie în
locuit cu altul tare și stabil.

In fața acestui mare interes atât, în 
o parte, cât și în alta, micile deosebiri de 
vederi trebue să fie înlăturate.

PROGRAMELE
Ar fi o lipsă de bună chibzuință, dac’așl 

dice, că oamenii adunați în ministerul nos
tru de culte și instrucțiune publică nu știu 
ce va să dică o școală pedagogică și nu sunt 
în stare să alcătuiască un bun program 
pentru învețămentul așa numit normal. Nu ! 
ei știu și sunt în stare,—numai insă, dacă 
li se lasă timpul cuvenit.

Cine oare să nu înțeleagă, că e o gre
șeală pedagogică să predăm noi Românii 
în școala primară numai istoria Românilor? 
Popoarele și mai ales cele mici ca al nostru 
nici că pot să aibă o istorie de sine stă
tătoare. De când ne-am ivit in lume, noi 
Românii am fost puși mereu în legătură cu 
alte popoare, și de la aceste legături a 
atîrnat soarta noastră. Nu e deci destul să 
cunoaștem cele mai importante din eveni
mentele petrecute în viața poporului român.

A înțelege, va să dică a-ți fi dat seamă 
despre legăturile dintre deosebitele lucruri, 
pe care le știi. Ca să înțelegem dar istoria 
Românilor, trebue să cunoaștem și istoria 
altor popoare și să știm, cum cele ce s’aii 
petrecut la noi aii resuttat din cele petre
cute aiurea. Alt-fel, istoria nu e știință, ci 
o simplă îngrămădire de cunoștințe, pe 
care foarte in curînd le uităm.

In deosebi in școala primară istoria se 
predă în vederea unui scop educativ. Puțin 
ne pasă, dacă viitorul om va fi ori nu, și 

după eșirea lui in viață cea mare, un cu
noscător al istoriei: noi voim să desvoltăm 
in el caracterul, să dăm voinței lui o di
recțiune patriotică și să cultivăm în min
tea lui destoinicia de a cuprinde într’un 
singur gând lucruri multe, deosebite în felul 
lor și depărtate in timp și în spațiu. Toate 
aceste nu resultă însă decât din predarea 
raționată a istoriei. Chiar dacă zăpăcit n’ar 
fi, ar trebui să se zăpăcească mintea copi
lului, care n’ar ști foarte bine, că lumea 
nu s’a început nici cu Radu-Negru, nici cu 
Decebal și Traian, nici cu Iuliu Cesar, nici 
chiar cu Romulus, ci a fost și mai nainte 
și poporul românesc e Jabia de ieri de 
al-altă-ieri.

Programul școlilor primare se mărginește 
cu toate aceste la istoria Românilor. De 
ce? Pentru-că in pripa lucrării autorii lui 
au uitat sâ pună și cele câte-va vorbe, 
prin care i să pune învățătorului în vedere, 
că are să facă și cuvenita introducere. 
Fără de introducerea aceasta, esecutarea 
programului ar fi un fel de crimă peda
gogică.

Dacă insă introducerea n’a fost pusă in 
program, ea se află in cărțile de citire și 
era presentă în mintea celor ce au alcătuit 
programul.

De aceea, viitorilor învățători Ii se cere 
să știe pe lângă istoria Românilor și toată 
istoria universală de la Adam până în fi
lele noastre.

Eară lucrul acesta au să-l învețe in pa
tru ani de dile, luând câte două oare pe 
săptămână.

In primul an ei învață istoria veche'i an
tichități, până în timpul când Roma ajunge 
la putere covârșitoare, — deci tot lucruri, 
care n’au nici o legătură cu istoria Româ
nilor.

In al doilea an ei au să învețe istoria 
Românilor și istoria evului mediu.

După-ce timp de un an au fost dar 
munciți cu lucruri, de care ei, viitorii în
vățători, nu aii- nici o trebuință, în anul 
al doilea se sacrifică atât Romanii, cât și 
evul mediu, căci nu e in lumea aceasta, 
cu putință, ca în timp de un an omul, pe 
care-l pregătim pentru istoria Românilor, 
să învețe destul și din istoria Romanilor, 
și din evul mtediu.

Să ne oprim însă de astă dată la pri
mul an.

In anul acesta copiii ieșiți abia ieri din 
școala primară au să învețe despre Egip- 
tieni și Chinezi, despre Zendi și Chaldei, 
despre Fenicieni și Ovrei, despre Babilo- 
neni și Asirieni, despre Perși și Greci.

Nu mai încape nici o îndoială, că mult 
vor ave să învețe; eu însă, după experien
țele făcute in timp de aproape doue-ijeci 
de ani, mai adaug că puțin de tot vor ști. 
Li se vor umple capetele cu un talmeș



de nume, care mai de care mai 
ase, dar figuri intuitiv înfățișate nu

x- remâne în sufletele lor.
Dar le vom lua toate pe scurt.
Ferit-a Dumnezeu!
Programul prescrie deslușit, că are să 

li se vorbească normaliștilor despre cul
tură și comerciu, artă și religiune,- despre 
Confuciu și Buddha, Zoroastru și Laotsce, 
despre Magi și Brahmani, despre Me- 
tempsichosă și despre Nirvana și despre 
tot ceea ce e cultură elină.

Toate aceste adresându-me la niște co
pii, pe care trebue, înainte de toate, să-i 
inveț a citi deslușit și pe’nțeles. 
"Dacă fie d-l. Dimitrie Ionescu, fie d-1, 
Titu Maiorescu, ca mai competent, va anunța 
pentru Ateneu o conferență asupra Nir vanei, 
se va aduna fără îndoială multă lume, fiiind- 
că titlul are farmec și numele conferenția
rului e ademenitor: puțini ar fi însă în 
mijlocul acelei mulțimi de oameni, carear 
și înțelege cele spuse de conferențiar.

Se cere cu toate aceste, ca niște bieți 
de dascăli neajutorați și înhămați de dimi
neața până seara să facă pe niște copii 
nevrîsnici să înțeleagă, cum lumea aceasta 
întreagă, așa cum noi o vedem în aievea, 
nu e decât o părere, un vis deșert, cum 
sufletul visează și iar încetează a visa, se 
întrupează și iar scapă din muncile întru
pării — și iarăși— iară—și iară — și iar mii 
de mii de ani, până ce nu se curăță prin 
multele munci de tot păcatul, ca să poată 
reintra în Nirvana, ce-o mai fi și Nirvana 
aceea. r ■ ■

Vrei, nu vrei, ai să li-o spui aceasta 
normaliștilor-, eară ei ori înțeleg — ori vai 
de capul lor! — căci sunt viitori învățători 
și trebue să ție morțiș la principiul peda
gogic, că n’ai să-i spui copilului de cât 
ceea ce el poate să înțeleagă.

Dar — băieții noștri! sunt Români, adica 
foarte deștepți: te pomenești că ei înțeleg 
și Nirvana.

Care e în cașul acesta folosul ? — De ce 
învățătorii noștri trebue neapărat să știe 
și să înțeleagă ce este Nirvana? Asta ne 
doare pe noi? Vre-un alt lucru mai impor
tant n’ar pute oare să învețe băeții aceia?

Eu cred, că mult mai practic ar fi, dacă 
am lăsa pe alții să se domirească asupra 
Nirvanei, și i-am pune in timpul acesta pe 
viitorii noștrii învățători să facă mai multă 
gimnastică, să lucreze mai mult în grădina 
de legume și in școala de pomet, căci Nir
vana o fi, de-o fi, frumoasă, dar gimnastica 
și petrecerea în aer liber îi face pe oameni 
frumoși și veseli, deprinși la muncă și 
gata tot-deauna de a-și face datoria.

Eu, în gândul meu de om ieșit din popor 
îi văd pe viitorii noștri învățători ca pe 
niște caporali bine rutinați, care nu știu, 
ce-i drept, multă carte, fiind-că nici nu au 
nevoe de multă, dar au luat in timpul pe
trecerii lor în școlile normale deprinderea 
de a-și face cu voie bună datoria și țin 
să-și propage deprinderea aceasta.

Cum însă vom putea să obținem acest 
resultat, Când din diua intrării lor în școală 

i se cer lucruri, care trec peste puțințelezontul politic nu se va însenina cu desevîoșire

lor, li se impun datorii, pe care nu le pot 
împlini ?

Așa e anul întâia — cu istoria, când pro
gramele sunt făcute in pripă.

loan Slavici

DIN BULGARIA
(După o scrisoare primită din Sofia)

17 Noembre 93.

Orl-ce vor scrie, ori-ce vor (Jice inamicii Bul 
garieî, trebue neapărat sa admită că omul nos
tru de stat Stambuloff se bucură de o impor
tantă popularitate în întreaga țară. Popularita
tea aceasta, lucru firesc, mai pre sus de toate 
se datorește luptei sale tenace pentru libertatea 
bulgară. A trecut deja timpul cel nefast, când 
în mijlocul nostru mișuiau elemente culpabile 
de a vroi intervențiunea Rusiei, pentru a crea 
o Bulgarie menită a orgagiza lucrurile după ide
alul lor și al muscalilor, a trecut și sunt con
vins, că nu se va mai întoarce. Valoarea politică 
a lui Stambuloff e cu atât mai mare, cu cât 
primul nostru ministru a înțeles foarte bine, că 
menținerea cu ori-ce preț a stării de lucruri in
decise la urma urmelor va întări într’un mod 
definitiv ordinea de lucruri stabilită și încetul 
cu încetul va deștepta în poporul bulgar sim
țul de naționalitate, spiritul de neatârnare și de 
patriotism. Marile servicii involuntare ale Rusiei 
s’au uitat; și acum ori-ce bulgar nu’și mai a- 
duce 
toare 
cărui

Să 
liticei nesocotite a Rusiei exista încă la noi fa
milii, care poartă doliu tocmai pentru că șefii 
acestor familii au căijut în capcană întinsă de 
diplomații ruși; se nu se uite de asemenea, că 
dacă nu ne bucurăm pentru un moment de ne
atârnarea de din lăuntru, dacă puterea lui Stam
buloff e exorbitantă, apoi aceasta se datorește 
iarăși Rusiei, care a silit pe patrioții noștri să 
jertvească neatârnarea de din lăuntru pentru a 
salva neatârnarea de din afară.

Acest din urmă punct e mea culpa al tutu
ror celor-ce astăzi deplâng omnipotința lui Stam
buloff. Dar ori-ce vor (jice ei în apărarea lor, 
nimic, absolut nimic nu poate cumpăni în ba
lanța minții sănătoase a poporului bulgar, care 
în general nu prea-și idealizează persoana lui 
Stambuloff și nu’I dă de cât 
vine.

Pentru a fi explicit, voi 
«Stambuloff e indispensabil 
dura starea indecisă, în care ne menține Europa 
refuzând recunoașterea de jure a stărei de lu
cruri existinte de facto »

Și ori-ce vor face inimicii lui Stambuloff, ori
ce critică vor aduce în contra lui,—poporul bul
gar instinctiv chiar, adică prin instinctul seu de 
conservare, va respinge până ce nu se va des- 
lega definitiv marea noastră cestiune politică. 
Până atunci suntem siliți a trăi sur le qui vive!. 
deci a nu ne gândi la neatâunarea din lăuntru.

Lucru firesc, că dăunătoare ne este această 
stare de lucruri, lucru firesc că multe abuzuri 
se fac sub oblăduirea dictatorială a guvernului, lu
cru logic, în fine, că multe interese particulare 
sunt jignite de modul cum suntem representați 
și administrați în afacerile noastre lăuntrice. Dar 
există și va exista mare necesitate până ce o- 

aminte de cât de pretențiunile el umili
și de obidele proaspete în memoria ori
bilii patriot.
nu se piardă din vedere, că mulțumită po-

acea-ce i se cu-

<Jice următoarele : 
nouă până ce va

până ce Europa nu va consimți, în contra vo
inței celor de la Petersburg, a recunoaște că 
Bulgaria a fost liberată de sub jugul otoman 
pentru a deveni o națiune de sine statatoare, iar 
nici de cum pentru a deveni un avantpost al 
Rusiei spre Țarigrad.

Procesul lui Gheorghieff dă cea mal învede
rată dovadă că Stambuloff ne este indispensabil, 
pentru-că veleitățile Rusiei nu s’au astîmpărat, 
de și timpul a dovedit cu pristosință acestei 
mari puteri, că pe calea de siluire a conștiin
ței noastre naționale nimic nu se poate dobândi 
ne cum dragostea noastră.

In procesul lui Gheorghieff s’a manifestat vă
dit ce mare importanță pentru noi are persoana 
lui Stambuloff, cât de oropsită e ea pentru duș
manii Bulgariei și cât de fatală ne-ar fi fost 
disparițiunea acestui personagiu istoric.

Incheiu această a mea scriere prin a ve anunța 
o neapărată remaniare ministerială. Se vorbește 
de ieșirea din minister a lui Ziwkow și de in
trarea în minister a lui Petkoff, președintele 
«Sobraniei» și fost primar al Capitalei, d-l Pet- 
coff de sigur că va lua portofoliul lucrărilor pu
blice, lucru de alt-fel foarte puțin nemerit, de 
oare că câile noastre de comunicație nu sunt 
tocmai într’o așa de strălucită stare, ca să putem 
avea în capul unul minister de lucrări publice 
pe omul, care nu sc pricepe de loc la aceste 
afaceri. Dar de oare-ce Petkeff știe singur aceasta, 
sesperează că nu va lua în serios menirea sea 
și va lasă pe cel pricepuți să lucreze în liniște.

Timpul la noi stă foarte urît; muntele Vitoș 
O îmbrobodit de nori groși, cea ce proorocește 
■iama grea.

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

FRANȚA
a

Agența Română primește din Paris știrea; 
că d-l Declasse nu păstrează funcțiunile sale 
de sub-secretar al Coloniilor, iar d-l Ber- 
tliom le refusă. Titularul va fi deci desemnat 
în mod ulterior.

Noiî miniștri au fost presentațî Sîmbătă după 
anuali d-lui Carnot.

Oficialul va publica mâne decretul, care nu
mește pe noii miniștrii.

— Un articol al lui Figaro, probabil inspi
rat de la Eliseu, declară falșă însinația după 
care d 1 Carnot ar fi respumjator de crisa mi
nisterială, pentru că a insistat să se mențină 
radicalii în minister.

De asemenea este inexact că d-l Carnot a 
voit să însărcineze pe d-l Casimir Perier cu 
formarea cabinetului spre a nu-1 avea ca con
curent la alegerea preșidențială ; d-l Carnot 
a fost silit după refusul d-lul Dupuy să cheme 
pe d-nul Casimir Perier.

— NouiI miniștri au ținut un consiliu, Du
minică seara, pentru a formula declarațiunea 
care se va citi a<jî, Luni, în Parlament. Decla
rațiunea este contra revizuire!, contra impo- 
situlul asupra venitului, contra despărțirel bi
sericii de stat.

Guvernul va avea o linie de conduită de
mocratică, va permite votul de project de casă 
de retragere pentru muncitori, dar va respinge 
utopiile socialiste și va dirige relațiunile ex
terne în sensul menținerii păcii.

— D-l deputat Lebon, a fost numit sub
secretar al coloniilor,

— Mareșalul Canrobert a primit erî o te
legramă de la contra-amiralul Dicovlaooff și 
Svasvinzer, din Sebastopol cu data de 2 De
cemvrie, rugându-1 în numele marinarilor ruși 
din Marea Neagră să transmită Franței urări 
sincere pentru prosperitatea „nobilei națiuni 
franceze^. Mareșalul a comunicat telegrama 
d-lui Carnot și a telegrafiat amiralilor pentru 



a mulțumi „nobilei națiuni ruse“ pentru cultul 
ce’I păstrează monumentului funebru din Ma
lakoff. Mareșalul exprima urări personale pen
tru Țar, pentru familia imperială,’pentru marea 
națiune rusă și pentru marinarii ei așa de 
bravi și de cavaleri.

ITALIA
Negociările între d-nii Zanardelli, Sonino și 

Saracco pentru formarea cabinetului nu au is- 
butit, din causă că nu s’a putut stabili o în
țelegere în privința situațiunil politice și pare 
lamențare. Nu este exact, că ruptura pro vi n- 
din faptul că d-nul Zanardelli nu a voit să 
consimță la economii asupra bugetului armatei.

D-nul Zanardelli a conferit sâmbătă seara 
cu Regele; el continuă negociările sale, și de
semnează că trebuind să intre în cabinet pe 
d-nii Fortis, Baccelli, generalul San Marzano 
și amiralul Racchia.

— Se asigură, că un grup£de bancheri ger
mani și austriacl ar fi început negociărl, spre a 
asignra mersul regulat al stabilimentelor și 
industriilor, care găseau un sprijin pe lângă 
creditul mobiliar.

Conferințele delegaților italienilor interesați, 
și a aderenților grupului austro-german, vor 
începe, se asigură, în sSptSmâna aceasta la 
Milan.

Print’o ordonanță cu data 20 Noemvrie tri
bunalul autorizează pe «Creditul mobiliar» să 
reînnoiască Jtratele ce ar ave de plătit și să 
încaseze polițele și alte titluri ce ar ajunge la 
scadentă.

GERMANIA
Reichstagul a adoptat Sâmbătă în a Il-a și 

a IlI-a citire ordonanța vamală în contra 
Rusiei.

Au votat în contra proiectului democrații, 
socialiștii și câți-va progresiști.

BULGARIA
D. Jiwkow, fost ministru al instrucțiunii pu

blice, a fost ales cu aproape unanimitatea 
voturilor președinte al Camerei în locul d-lui 
Petkoff, numit ministru al lucrărilor publice.

BELGIA
Eri în momentul plecării ducelui de Cohurg 

din Bruxela un individ a strigat : Trăiască 
anarchia! El a fost arestat. S’au făcut noul 
arestări eri și s’ati confiscat scrisori la anar- 
chiști. Mai mulți anarchiști ce se refugiaseră 
din Paris la Bruxela au plecat fără de veste.

AUSTROU-NGARIA
Contele Apponyi a exprimat Sâmbătă în 

Camera din Pesta omagiile și mulțumirile sale 
Imperatnlui pentru faptul că M. S-, confor- 
inându-se dorințelor națiunii ungare, a insti
tuit o curte regală ungurească.

SERBIA
După o comunicare oficială procesul cabi

netului Avacumovici va începe la 21 Decemvre.
— Regele a primit demisiunea d-lui Dokici 

dată din causă de boală. In urmă, cabinetul 
întreg a demisionat și el sâmbătă seara; va 
gera însă afacerile până la. formarea noului 
minister.

Skupștina a fost amânată.
Vice-presedinții Katici și VukovicI au fost 

primiți de rege. D-l Garașanin a fost de ase
menea chemat. D-l PasicI n’a fost chemat din 
St. Petersburg.

Se crede că d-l Gruici va fi însărcinat cu 
formarea cabinetului.

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.

La Suceava a răposat profesorul Stefan Ste- 
furea, unul din cei mai activi patrioți din Bu
covina. Stefurea a înființat societatea. «Școala 
română«, căreia mulți elevi Români îi datoresc 
situația ce-o au, a scris bune cărți de școală, 
era un colaborator statornic al (Țârelor din Bu
covina, în timpul din urmă el a suferit din pri
cina aceasta persecuții de care să pretinde că 
nici guvernul local nu era străin.

D-l. N. Filipescu, primarul Capitalei, se află 
mai bine, d-sa va pute eși peste vre-o doue <Jile 
afară din casă.

AA. LL. RR. Principele Ferdinand și Princi
pesa Maria au asistat Sâmbătă la opera Pagliaci, 
dată de trupa italiană.

!♦
întrunirea ținută Sâmbătă seala la Liga Cul

turală a fost foarte cercetată. D, V. A. Ureche 
a citit o poveste istorică menită să explice sco
pul acestor întruniri. Apoi aii vorbit d-l. Aurel 
Popovicî despre Exilul politic și d-l. Delavrancea 
despre Natura în poesiile poporane.

Ni se scrie din Cernăuți căi. P. S. S. Archie- 
piscop și Mitropolit Dr. Silivestru Morariu An- 
dr’evici a fost priimit Lunea trecută în audi
ență la Viena de către M. S. împăratul Fran- 
cisc Iosif. .Această audiență stă în legătură cu 
tandința politicianilor bucovineni de a da o re- 
solvare mai grabnică chestiunilor naționale ro
mâne pendinte în Bucovina. Joui I. P. S. S. 
s’a întors la Cernăuți.

La Cerna-Voda s’a scufundat alaltă-eri un șlep 
încărcat cu piatră pentru podul peste de Dunăre.

Ajl aii început lucrările penfru aducerea la 
mal a șlepului, care este trei părți în apă.

apa populația de sate, 
lua mesuri de îndeptare 

ne sănătoasă și produce e-

care bea
spre a 

apa este

Ministerul de interne a adresat o circulară 
prefecților de județe invitându’i să facă o sta
tistică asupra rîurilor, gârlelor, isvoarelor și pu
țurilor din

Aceasta, 
acolo unde 
pidemii.

Ministerul lucrărilor publice a decis sa con- 
truească o sosea, care să duca de la Turnu-Mă- 
gurele la port, pentru lesnirea transportului ce
realelor.

Această sosea va costa suma de 300 de mii: 
de lei.]

♦i
In comuna|Sirezel, din județul Suceava, lingă 

Fălticeni, s’a înființat un spital rural.
♦

La 19 Decembrie se face la Roman alegerea 
unui deputat în locul decedatului d. Gheoghiade, 
deputatul colegiului al II.

<-
Comitetul redacțional al lucrării istorice : 

«Oslerreich-Uugarn in Wort und Bild» s’a a- 
dresat, dupe cum anunță Gazeta Bucovinei, că
tre d-l profesor dr. Dimitrie Onciul ca să iea 
asupră’și scrierea istoriei Bucovinei până la îm
preunarea ei cu Austria (1775), iar cu scrierea 
istoriei de la anul 1775 până în timpul cel mai 
noii este însărcinat dl. prof. dr. Zieglauer.

♦
Archiniandritul Valerian Palade a fost numit 

spiritual al seminarului central.

D. St. Dumitrescu, actual jude al ocolului III 
București, este peemutat la ocolul I în locul 
vacant.

D. D. Racoviceanu este numit jude al oco
lului III

♦
Eri dimineață trenul a călcat în. gara Buftea 

pe o femee care voia să se urce în vagon, pe 
când trenul era în mișcare. Femea a remas cu 
picioarele tăiate.

Ea a fost adusă în București la spital.
♦

In județul Teleorman a isbucnit o boală la cai.
Serviciul sanitar superior a dat ordine să se 

ea mesuri spre a nu se propaga această boală 
■A.

Comisiunea Camerei pentru respunsul la me- 
sagiul Tronului s’a întrunit aiji spre a redacta 
adresa de respuns.

O depeșă din Sofia cu data de 21 Noembre 
anunță că proveniențele austriaco și române ve
nite pe Dunăre în Bulgaria sunt supuse cu înce
pere de sâmbătă la o carantină de 24 ore și la 
desinfectare. Proveniețele marițime ale României 
vor fi supuse la o carantină de 3 Țile.

Agenția române ne comunică că (jiarul vienez 
„Politische Coțrespondenz* afla din Berlin, că 
membrii polonezi ai parlamentului german au 
hotărît să voteze pentru tractatele comerciale.

Adoptarea tractatului cu România pare de ase
menea sigură, țlice acel țliar, ale căruia legături 
cu guvernul nostru sunt bine cunoscute.

O depeșă din Pesta cu data de 21 Noembre 
ne vestește următoarele:

«Proiectul asupra căsătoriilor civile, (care după 
cum se știe a fost depus sâmbătă în Camera un
gurească) declară nulă căsătoria care' nu se va 
încheia naintea unui funcționar civil competent.

«Preoții, care vorcelebra o căsătorie religioasa, 
înainte de a se fi făcut căsătoria civilă, vor fi 
supuși la amendă mare și, în cas de recidivă, 
condamnați la închisoare».

De altă parte guvernul unguresc a depus sâm
bătă încă alte doue proiecte de' lege, acela care 
modifică legea în privința drepturilor părinților 
relativ la educațiunea religioasă a copiilor lor, 
și acela privitor la drepturile matrimoniale. Mi
nistrul justiției a declarat că ambele aceste legi 
completează programul politicei religioase a gu
vernului.

E de prisos să spunem că tus-trei aceste pro- 
iete sunt îndreptate special contra naționalităților 
nemaghiare.

LIBRĂRIA SCOALELOR
C. SFETEA

Bucuresci. — In fața grădinel St. Gheorghe. — BucurescI

CÂRȚI de școlă și literatură

Obiecte de biurou și Registre comerciale

Culori de pictură și aquarele

Toate necesarele desemn ului și picturii
MARE COLECȚIE DE MODELE 

și un bogat asortiment de 
FOTOGRAFII ORIGINALE 

represintând diferite grupe, scene și peisage românești

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



SUB SCALPEL
— Din viață —

Mortul stetea pe masa disecției, lung și rece. 
Nepăsător de cele ce se petreceau în giurul lui, 
cu ochiul drept puțin deschis și cu un surîs 
ironic pe buzele albastre,—mortul părea că <Jice : 
Ce-mi pasă mie de cele ce faceți voi ? ce-mî 
pasă mie, dacă veți găsi, că am murit de beție 
ori de foame; dar de sigur că nu veți ave cu- 
ragiul să spuneți crudul adevăr!

Un vagabond! A murit de beție.
Medicul legist lucra, adecă privea cum lucrează 

sau mai bine măcelărește prosectorul. Studenții 
de din pregiurul profesorului priveau curioși, 
cum ciocanul izbea în daltă deslipind bolta cra
niului. Creerul scos afară și disecat n’arăta mai 
nimic; era numai foarte palid. Plămânii, atinși 
puțin, arătau că individul nu murise de cea 
ce-a murit,—ci de ftisie. Ajunse lucrul lapântece:

— Taie!..
Prosectorul face pe abdomen o cruce cu cu

țitul, taie cărnurile și bagă mâna în lăuntru, 
apoi scoase stomacul, — un stomac mititel {și 
deșert.

—Taie! porunci din nou profesorul, și stomacul 
fu disecat.

— N’are nimic în burtă! grai un student.
— Ăsta nu se prea ducea la Capșa, adaugă 

altul.
— Scoase intestinele! Nimic interesant! s’auiji 

glasul profesorului.
Prosectorul execută porunca; intestinele sub

țiri erau cu desevîrșire goale, ce-va liquid al- 
bicios într’însele, însă nici un pic de hrană.

— Curios, îngănă profesorul.— Scoate intes
tinul gros ; taie !...

Foarfecele despică intestinul gros, dea lungul.
— N’are nimic!
— Curios... grăi eară-și profesorul.
— Omul ăsta a murit de foame. — disc un 

student.
— De unde știi, — îl întreba cel-alt mișcat.
— Stomacul și intestinele sunt goale.
Dar poate că a murit de beție, ori de altă 

boală !...
— Poate !..
Cele-l-alte organe au fost găsite toate în bună 

stare.
— De unde e cadavrul ? întrebă profesorul
— A fost găsit eri la porțile spitalului...
—Scrie, domnule, <)ise profesorul întorcându-se 

spre un student, care se însărcinase cu redac
tarea «foii». — Scrie: mort, probabil, din ca
uza beției.

— Să scriu, că și din cauza foamei, domnule 
profesor ?

— Nu! nu trebue! De unde știi, domnule ? 
In țara Românească n’a murit încă nimeni de 
foame !...

In timpul acosta un student vorbea ce-va cu 
prosectorul. Am aurjit numai: «colo în colț.... 
dar bagă de seamă să nu iei pe cei calări»

Am fost curios să știu, pe care călări să nu-i 
ia și m’am apropiat dă densul.

In colț, pe o bancă erau hainele mortului; 
servitorul căuta cu mare băgare de seama : Un 
paltonaș de dril cam rupt, însă curat,—o că
mașă de stambă, pantaloni albaștrii — roși dar 
buni, cizmele însă n’aveau de loc tălpi.

Nimic interesant, <Jic,—• dar ce te interesează 
pe dumniata hainele mortului?

— Câte o-data găsești lucruri, care îți induc 
moartea. Tînerul bagă mâna într’un buzunar și 

nu găsi nimica ; în altul de asemenea.—Nimic! 
<Jise el... ear poate aici...

într’un buzunar mic dădu de ce-va... Era o 
hârtie mototolită, pe care erau scris.

22 August București 188...
Dragă soro !

De patru cjile de când am cheltuit ultimul ban, 
de patru dile n’am avut o fărâmătură de pane 
în gura. Simt că nu mai pot, simt că încă o <Ji 
done și voi muri, o slăbiciune și o durere de 
pântoce grozavă! Am fost la toți pentru care 
am avut recomandație. Afară de «Să vii mâne, 
n’am aucjit alt-ce-va.

Am încercat să fur, dar ra'au prins, m’au bă
tut și mi-au dat drumul. Am socotit că me vor 
duce la poliție, însă n’am avut noroc. Știu că 
nici tu n’ai nimica, însă dacă poți... Adresa Bu
curești—post restant. Costică.

Șt. Basarabeanii.

!O poesie în prosâ)
Sub arșița soarelui tropical, pe nisipul ferbinte 

ca jăraticul mergea căletorul.
Hainele lui eraujacoperite de praf, oboseala slă

bise trupul lui, setea îl frământa, pocioarele goale 
îi erau acoperite de răni, din care țîșnea sân 
gele negru și cald.

*
❖ *

El se gândea la răcoarea păduriler umbroase, 
la șipotul isvorului limpede ca lacrema și rece ca 
ghiața. Dar, vai! împrejurul lui—la dreapta, la- 
stânga, îndărăt și înainte nu se vedea de cât 
groaznica pustietate.

*
❖ 3c

Dar iată că ochii săi ved un grup de arbori; 
jos, la rădăcina copacilor curge un isvor lin. Că
letorul se apropie de isvor, bea cu aviditate apa 
rece, apoi se culcă pe iarbă sub umbra răco
roasă. Arborii clătină ramurile lor, apa curge 
lin... căletorul adoarme.

* *

Calea e lungă incă, sfîrșitul pustietății e așa 
de departe, nisipul e așa de fierbinte și el e 
așa de obosit! Ei și ? Acum, acum în această 
clipă, ei se simte fericit, umbra e deasă, apa e 
rece, iarba e moale și aromatică! Fie în viitor 
ce o fi, acum e bine! șopti căletorul.

*
* *

Șopotul seu fu audit de ângerul Somnului și se 
gândi :

«Voi adie cu freamătul aripelor mele visul 
fermecător asupra acestui nenorocit.

«In somn cel puțin el va fi fericit, somnul va 
«întări sufletul lui ostenit, și deșteptându-se, el 
«va trece pustietatea mai ușor.

Și îngerul Somnului bătu din aripile sale al
băstrii, răcorind fruntea călătorului.

* *
Șopotul călătorului aucji și îngerul Morții și 

se gândi :
«înaintea lui e aceiași pustietate fără sfîrșit, 

«picioarele lui sunt pline de răni, inima sa e 
«cuprinsă de dor, singurătatea în lume destinul 
«lui... Dar acum, in acest moment densul e fe- 
«ricit! Lasă dăr ca fericirea.....

Și îngerul Morții bătu din aripele sale albe 
ca zăpada, recorind fruntea palidă a călătorului.

Cu surîsul de fericire pe buze, legănat de vi
suri fermecătoare, căletorul trecu pragul vieții...

Nemo

ANUSCÂ
de

TURGHENIEF
Amintire de pe țSrmul Rinului

I
Eram pe atunci de deue-<Jeci și cinci de ani; 

aceasta se urcă puțin cam departe. îndată ce 
fui stăpânul faptelor mele, me hotărî! să călă
toresc, nu pentru »a-mi deseverși învățătura» 
cum se elicea Pe atunci, ci numai pentru a 
umbla prin lume. Eram finer, îmi mergea bine, 
eram stăpân al unei averi destul de mari; par
tea serioasă a vieții mi-era aproape cu totul 
necunoscută, me dedam tutulor nazurilor mele; 
într’un cuvent, înfloriam. Nu mi trecuse încă 
prin minte, că omul nu este o plantă și că în
florirea lui are o stavilă.

Tinerețea se hrănește cu pane de grăunțe au
rite și cu bună seamă crede, că aceasta și este 
hrana noastră (jilnică. Cum să-’ți închipui că 
poate să vie o <Ji, în care să-ți fie greu de-a 
dobendi chiar pane?

Dar pentru o clipă, nu e vorbă de asta. Că- 
letoriam fără nici o țintă, cu totul la întâmplare; 
me opream în ori-ce loc care-mi plăcea, apoi îl 
părăseam îndată ce simțeam trebuință de-a ve- 
d6 fețe noue.

Aceasta nu-i de Ioc o exagerare; me intere
sam cu totul numai de oameni; nu puteam su
feri monumentele demne de privit ori colecțiunile 
renumite. Priveliștea natiirei îmi pricinuia im
presii foarte vii7 totuși cea ce de obicei ii se 
numește frumusețele ei — nu căutam câtu-și 
de puțin, munții extra-ordinari, prăpăstiile, că
derile de apă; nu-mi plăcea cu de-a sila să 
admir natura și să me simt turburat de către 
densa, Din potrivă, nu puteam fără oameni; îmi 
trebuiau fisionomiile lor, mișcările lor, obiceiurile 
lor, urmăream cu bucurie pe semenii mei; stri
gam, când ei strigau, și în același timp îmi făcea 
plăcerea de-a observa felul cum ei strigau. îmi 
făcea fericire să-i studiez, îi observam voios și 
fără sațiu ; dar ved încă odată, că me depărtez 
de subiectul meu.

Ast-fel, simt două-(Jeci de ani de-atunci, lo
cuiam în micul orășel Z....... pe malul Rinului.
Căutam singurătatea; fusesem lovit la inimă de 
către o tîneră văduvă, pe care o cunoscusem la 
băi; Frumoasă și de spirit, cochetă cu toata lu
mea, și eu, sărman muritor, mă lăsai să fiu prins 
în laț; mă înbărbătase la început, apoi îmi dă
duse o lovitură simțitoare, preferind pe un lo
cotenent bavarez cu obrajii rumeni. Această rană 
nu era, la drept vorbind, una din cele adânci; 
dar eu găsii de cuviință de a me da cât-va 
timp prada durerii mele, în singurătate. Aceasta 
este păicina șederii mele în Z....

Nu mă isbise numai așezarea acestui [orășel, 
la poalele a doi munți, mă câștigase prin bă
trânele ziduri, mărginite de turnuri, prin teii 
seculari, puntea înaltă, pe sub care trecea rîul 
limpede, și mai cu seamă prin vinul seu bun. 
După apusul soarelui, nemțoaice mici, fru
moase, cu perul bălaiu se plimbau prin stradele 
înguste și când întâlneau vre-un străin îi <}iceau 
cu glas drăgălaș.: Guten Abend.

Se putea vede încă mult timp, după ce ră
sărea luna de după acoperișurile ascuțite ale ve- 
chelor case, făcând să scânteeze le lumina razelor 
sale nemișcătoare—petricelele cu care erau par
dosite stradele.

îmi plăcea atunci să rătăcesc prin orașul Z...; 



luna se părea că-1 privește cu mândrie din înal
tul unui cer curat și ai fi <Jis că orușul simțea 
această lumina liniștită, care umple sufletul de 
o turburare amestecată de dulceață. Cocoșul dea
supra clopotniței gotice avea o strălucire aurie ; 
la casele înguste, acoperite cu placă, străluceau 
slabe lumini; vița iși ridica misterios foile dea
supra zidurilor.

Câte o-data un sgomot se amjea lângă ve
chea fântână, săpată pe piața orașului; pă
zitorul de noapte îi respundea îndată prin 
fluerat trăgănat, adormit iar un câine hârăia 
într’un mod puțin spăimentător. Apoi totul intră 
în liniște și aerul îți mângăe așa de blând fața; 
teii răspândeau un miros atât de suav, in cât 
simțeai nevoia de a respira din ce în ce mai 
adânc, și cuventul Gretchen îți venea pe buze 
când ca o rugăciune, când ca o exclamare.

Orașul Z.... este la doue chilometre departe de 
Rin. Mergeam adese-ori să admir acest fluviu 
măreț și, invocând tot-de-odată icoana veduvei 
mele trădătoare, nu fără oare-care greutate de 
amintire : petreceam ceasuri întregi pe o bancă. 
la piciorul unui teiu singuratic.

O madonă mica, cu trăsăturile aproape copi
lărești și al căreia piept era înfrumusețat cu o 
inimă roșie străbătută de mai multe săbii, pă
rea că me observă cu melancolie din mijlocul 
crengilor.

Pe malul opus se ridica orașul L..., ceva mai 
mare de cât acela, în care ’mi alesesem locuința. 
Venisem într’o seară să șed pe banca mea iu
bită ; priveam pe rend apa, cerul și vitele.

Nu departe de mine o mână de copii cu perul 
blond se agățau pe botul uns cu smoală al 
unei bărci care fusese lăsată pe nisipul țărmului. 
Vase mici, cu pânzele umflate ușor de o adiere se 
apropiau încetișor; valuri verzui treceau, alu
necând pe d’inainte-mi, se umflau puțin și mu
reau cu un murmur slab. Mi se păru că deo
sebesc, de o dată, sgomotul unei orchestre, care 
cânta în depărtare; trăsei cu urechea. Se cânta 
un vals. Contra-basul sforăia pe rend, vioara 
cânta nedeslușit, singur fluerul flautului era 
foate deslușit.

— Dar ce-1 oare ? întrebai pe un betrân, care 
se apropiase de mine. El purta, după obiceiul 
țeriî, un jilet de catifea, ciorapi albaștri și ghete 
cu încheetori.

— Sunt studenți, care au venit dinB... pentru 
un Commers, îmi respunse el, trecând pipa sa 
•dintr’un colț al gurii în cel-alt.

— Acasta lucru cepoate să fie vecjut, îmi flisei 
■eu. Apoi nu fusesem nici-o dată în L... Chemai 
un luntraș și lăsai se me treacă dincolo.

II
Mulțide sigur că nu știu ce însamnează cuvân

tul „Commer8. Se numește ast-fel o serbare, la 
«are vin să ea parte toți studenții din aseiași 
societate (Landmannsohaft) Cea mai mare parte 
din tinerii care iau parte la aceste adunări 
poartă costumul tradițional al studenților ger
mani, care se compune dintr’o redingotă cu bran- 
denburguri, cisme mar! și caschetă al cărei 
galoane sunt d’o culoare închisă. Banchetul 
este presidat de obiceiu de senior sau bătrânul 
bandei și ține până la fjiua. Ei beau, și cântă 
cupletele obicinuite, Landesfater, Gaudeamus ; el 
fumează, rid de filisteni; adese-ori o orchestră 
în suflețeșto serbarea.

Era o asemenea adunare la L..., în grădina 
unui hotel cu firma <la Soarele». Casași grădina, 
care da pe stradă, erau împestrițate de stea

guri; studenții chefuiati sub tel; într’un boschet 
de ederă erau așezați musicanții care cântau pe 
întrecute, înghițind tot-deodată multă bere pen
tru a se ținea în putere. Un numer destul de 
mare de curioși erau adunați d’înaintea zabre- 
lolor puțin înalte ale grădinii. Bunii târgoveți 
nu voeau sa piardă prilejul de a privi cu luare 
aminte, pe oaspeții care le veniseră. Me uniu 
acest grup de privitori. Detaliile priveliște! 
care se petrecea înaintea ochilor mei, erau din 
cele'mai atingetoare. Fisionomia studenților, îm
brățișările lor, exclamațiunile, acea nevinovată 
vioiciune a tinereții, acele priviri entusiaste, 
acea lipsă de grijă ine atingeau adine, și eîinn 
întârziaiu de ale suferi influența.

— Dacă m’ași uni cu denșiî ? me întrebai 
cu emoțiune . . .

— Anușcă, nu-ți-e destul, dise de-o dată o 
voce bărbătească în rusește, la spatele meii.

— Să mai rămânem încă, îi respunse o voce 
de femee in aceași limbă.

(Va urma)

DIN ARDEAL
In coloanele numărului de la 20 Noembre a. c. al 

Tribunei s’a publicat următoarea scrisoare :

Procesul Replied pertractat la 31 August și 
1 Septembre a. c., la Cluj, s’a terminat, precum 
se știe, cu condamnarea mea, membru al comi
tetului partidului național, la 4 ani închisoare 
de stat.

Toata urgia ungurească s’a prăbușit asupra 
mea cu o furie deslănțuită și necunoscută la noi 
până în ziua de a<JI; căci nimeni dintre Ro
mânii din întreaga Anstro-Ungarie și nimeni 
dintre cei-lalți concetățeni ai noștri n’a fost 
lovit de o osîndă atât de grea și neașteptată 
precum lovit am fost eu.

Și care era acea mare, acea extraordinară crimă 
politică ce am severșit eu ?

Guvernul unguresc, prin glasul procurorului 
seu, me acusa, că ași fi conlucrat și răspândit 
„Replica^, o scriere dușmănoasă statului maghiar.

Ear momentele acestei dușmănii erau cuprinse, 
conform acusei, în deosebitele afirmația ni și con- 
clusiuni ale * Replice!».

Toată lumea, care cunoaște «Replica», știe că 
toate afirmațiunile și conclusiunile ei sunt înte
meiate pe acte și documente publice și contro
labile.

Prin urmare, «Replica» sail conține adever, 
sau este un registru de calomnii.

In cașul d’întâiu, răspândirea ei nu putea fi, 
nici măcar după al nostru cod penal de presă, 
obiect de incriminație, în cașul al doilea, dacă 
s'ar fi dovedit netemeinicia, eventual intervertiri 
sau neadevăruri in conținutul ei, încriminarea 
și pedepsirea pentru răspândirea ei avea cel puțin 
o motivare apareta.

Dar o singură afirmațiune măcar nu s’a do
vedit prin acte contrarie a fi neadeverată.

Ast-fel toată pertractarea făcută prin surprisa, 
arestare preventivă și o nepomenită accelerare, 
s’a mărginit la o filipică plină de patimi națio
nale, la o nesfîrșită perorație a unor inepții 
extrase fără nici o critică din pamfletele lui 
Moldovan Gergely, ear pe basa acestui rechisi- 
tor, lipsit de studii și argumentație serioasă, 
jurații maghiari, judecători în propria lor causă 
națională, la expresa comandă a procurorului, 
au sfîrșit prin a pronunța, în perfectă unanimi
tate, vin ovă ți a mea.

Curtea maghiară in consecuență me condamnă 
la 4 ani închisoare, cheltueli, amendă etc., îu 
total la suma de circa 2100 florini, plus alte 
5000 florini pentru punerea mea în libertate 
până la confirmarea sentinței.

Dacă procesul „Replice!" a confirmat el de sine 
o mulțime din afirmațiunile acestei scrieri, e 
cert, că mai ales ne-a dat o eclatantă probă 
despre o aserțiune de principiu din Replică : 
intre noi și Unguri nu mai e vorba de certuri 
politice, ci de o luptă de rasă...

Da, ne găsim în plină lupta de rasă, care fatal 
nu e de cât un fel al luptelor de existență între 
popoare, iar dintr’o asemenea luptă nu poate eși 
biruitor de cât poporul, care a pătruns temeinic 
condițiunile acestei lupte și caută a perde cât 
se poate de puțini luptători.

Ar fi o zadarnică sperare, ca pe Unguri să/i 
convingem, dar vorba e, că trebue aduși- Ța 
brazdă, ear aceasta nu se poate, decât atumți, 
când fie-care dintre noi va căuta să-’și asigure 
terenul pentru continuarea luptei pe o scară mai 
întinsă.

Părerea fruntașilor partidului nostru național, 
precum și reflexiunile mele proprii m’au hotărît 
a preferi exilul de bună-voe unei paralisări a 
activității mele politice pe ani de dile.

Prea sunt angajat direct în noul curent al 
politicei naționale, prea muncisem și eu ani 
de-arîndul în scopul de a găsi și a aplica mij
loace potrivite în lupta noastră politică, și astăzi, 
când activitatea noastră a fie-căruia este recla
mată de interesele poporului mai mult ca orl- 
și-când, nu puteam nici eu să-mi pun capul pe 
tipsie la dictatura dușmanilor noștri de rasă.

Dar nu sunt prieten al cuvintelor elastice în 
acțiuni politice serioase, de aceea me mărgine^so 
a fiice: sper, că faptele mele viitoare vor da 
dela sine motivarea cea mai obiectivă: de ce am 
ales drumul exilului și nu al închisorii.

Aurel C. Popovici.

Studenții români din Cluj
Studențimea universitară din Cluj a ținut la 

18 Noemvrie o adunare generală, în care s’a 
luat hotărîrea de a se trimite ministerului We- 
kerle o adresă de aderență, pentru noile reforme 
proectate de guvern. Cu ocasinnea adunării «cinci 
zeci până în șaizeci de studenți români au 
proectat un groaznic scandal», zice corespon
dentul din Cluj al ziarului Pester Lloyd, «dar 
sdrobiți de o foarte mare majoritate au părăsit 
sala făcend o mare gălăgie și tumult, și amenin
țând cu pumnii.

Protestarea energică a studențimii române,— 
care de ast-fel, cu tot regretul nostru, nu ne vine 
să credem că ar fi într’un numer așa de mare 
după cum spune corespondentul mai sus pome
nit, este o manifestare vrednică și dreaptă a sen
timentului autorilor «Replicii» față cu părintes
cul guvern unguresc.

Cât despre gălăgie, tumult, și amenințări cu 
pumnii, a unei minorități neînsemnate, și în 
patrioticul oraș Cluj,—ne vine a crede că domnul 
corespondent a veijut cu ochii șovinismului și 
prin ochelarii No. 0. a judecătorului nepărtinitor

Dar, în sfârâit, așa e omul, firea, omenească • 
pe vrășmașul biruit îl presenți cât se poate de 
tare, ca și gloria ta să pară mare, mare !

-----------------oooo^oooo--------------



Conferința prelatilor catolici din Ungaria
•. _____

.Joi la 18 N.oemyrie s’a deschis conferința pre- 
laților catolici din Ungaria sub presidiul Prima
tului Vaszary.

Discuția principală se referește la ținuta ce 
• trebue sa o aibă episcopatul față cu noul proect 
de lege asupra căsătoriei civile. S a luat hotă- 
rîrea sa se dea o pastorală, prin care să provoace 
pe credincioși de a remânea neclintit! în cre
dință și următori canoanelor bisericești.

Cu elaborarea postorala au fost însărcinați • 
Cardinalul Schlauch și Episcopii Baron Hor- 
nig și Steiner, care au ținut deja ședința Sâm
bătă.

S’a mai luat hotărîrea să se ceara Monar- 
'chuluij prin ministrul instrucției, de a permite 

orgnisarea unei comisiunî de 50, compuse din 
preoți și mireni, pentru a studia și prepara te
renul autonomiei bisericești.

O altă chestie ce s’a mai discutat este face
rea unei conscripții de veniturile preoților din 

. țară, de catar fie-care episcop în diecesa sa, și 
- darea de seamă asupra acestor conscripții la o 

nouă adunare a pietăților ce se va ține în luna 
Ianuarie viitor, pentru a se putea stabili un acord

* eu Congrua.
■ Asupra chestiunii, în ce limbă să se predea 
'studiile la Facultatea teologică din Pesta, s’a

• luat decisiunea, ca afară de Dogmatică, Morală 
“și Istoria bisericească, toate celelalte studii sase
predea în limba ungurească.

Aștăcjî Luni urmează conferența.
Dintre Episcopii români (gr. cat.) iau parte la 

conferința episcopii Mihali (Lugoș), I. "Szabo 
(Gherlă), și vicarul mitropolitan din Blaj I. M. 
Moldovan.

Un stndiu interesant.

Pe când o rusoaică e nenorocită când, nu o 
bate bărbatul, căci atunci nu o iubește, crede, 
ca, într’o comunitate din America nordică există 
un tarif de pedepse pentru bărbatul, care își bate 
nevasta : Acela care dă în cap ne vestii cu o 
farfurie sau cu o chee și o înjură, e pedepsij. 

’ eu 10 shilingi. Dacă ’i dă cu pumnii ’n față și 
’1 sparge nasul, plătește 15 shillinge. Dacă o lo
vește peste ochi de vede stele vercji și ’i sîn- 
gerează gura, plătește un pfund-sterlinge. Dac’q 
tirnuește de per, plătește doi pfunji-sterlingii. 
Un brănci bun, în căt să strobească ceva oase, 
să rupi vr-o închietură, să plătești tot cu doi 
pfuncji-sterlingi.

Protocolul de pedepse ,a comunității americani 
.. va ajunge să devină foarte interesaăt, pentru 

studiul statistic al bătăilor conjugale.
Dar, ca un ast-tel de studiu să fie complect 5 

ar trebui ca să institute un protocol de pedepse 
și pentru sghîriat, castron cu supă, etc. etc.

Piticii din Madras.

Colonelul Fraser face o interesată dare de 
seamă asupra piticilor, care trăesc în districtul 
Houmoul din ținutul Madras (India). In ce pri
vește graiul și inteligența, zice Fraser, piticii nu 
unt inferiori celor-lalțî conpatrioți ai lor. Se 

1 pare înse că originea lor s’ar putea reduce L? 
o singură familie, in care bărbații într’un curs 
îndelungat generații tot pigmei aii fost. — 
Ei se însoară eu fete dintr’ai lor; dintre copii, 
fetele lor cresc și ajung de o înălțime obișnuită, 
iar băeții, încetează de a crește de ța 6 ani în
ainte și remân pitici. Colonelul Eraser spune, 
că acești oamenași sunt foarte slăbănogi la munaă 
și nu pot suportat nici măcar un nrum ce-va 
mal lung ; dar cu toate astea trăesc mai mult 
de cât uriașii.

Un călugăr suicid

In mănăstirea Vitorehia la Viterbo a fost gă
sit în celula sa înjunghiat părintele Angelo Cima. 
El era în vîrstă de 78 de ani. Pân’ acuma nu 
s’a putut descoperi încș motivul sinuciderii, 
căci în cutia mesii sale de scris s’au găsit 
câta-va mii de lire, în bilete de bancă.

Sr.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Urmare la ședința de la 20 Noemevn 1893.

Se procede la o nouă alegere pentru consiliul 
de administrație al casei de depuneri, căcjînd în 
balotagiu D-nii Negruți, Burcă și G. Câtargiu,

Se aleg D-nii : Burchi și I. A. Popp. Camera 
aplaudă.

D. Raportor Resu citește raportul alegerii co
legiului I de Vlașca

D. președinte proclamă ales pe D. Efrem Gher
man ; d-sa va face parte din secția III.

Se procedează la alegerea unai membru pen
tru casa de lichidare a bonurilor rurale.

Se alege D. Iacob Negruzzi.
La orele 3 și jumetate Camera trece în sec

țiuni.

SENARUL

Ședința de la 22 Noembre 1893.

Presenți 67 d-ni senatori:
Se utoriză comuna Tecuci a contracta un îm- 

prnniut de 289,000 lei pentru a construi loca
luri de școalc.

Se autorisă consiliul județean de Dâmboviță 
să contracteze un împrumut de 120,000 pentru 
a construi casarmele armatei teritoriale.

ULTIME TELEGRAME

Agenției Române

Paris, 4 Decemvrie.—Starea d-luî Georgeviu 
s’a inbunătățit. Doctorii i-au dat voie să se 
scoale din pat.

Londra, 4 Decemvrie. — »Times« află din 
Paris, că după convenția franco-engleză, Statui 
ce se va crea în nordul Siamului va fi supus 
Chinei.

«Standara» afla din Șanghai că China face 
preparative pentru a susține cu energie politica 
engleză la Siam. 4 vase de resboiu engleze și 
mai mulie vase chinezești au plecat la Bangkok.

Răspundfitor pentru redacție Ion Slavici.

NAE FELICiAN
Situat în colțul Str. Plevnei, 12 bis

Onor. Public va găsi tot d’a una mâncările cele 
mai gustoase calde și reci, diferite Vinuri și alte 
băuturi alese. Serviciul prompt.

Preturi foarte convenabile•
Se primesc și abonamente cu luna și cu cartele. 

Cartela de 30 feluri de mâncări după Lista de 
fără deosebire, numai cu 9 lei.

Onor. Public se va convinge de adever, bine- 
voind a visita acest renumit Restaurant.

ACTE ȘI DOCUMENTE
. din

CORESPONDENTA DIPLOMATICAI
a lui

Mihail Kogălniceanu
relativă la

RESBOIU INDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-78

publicate de
Vasile M. Kogălniceanu j

Apărute până acum primele 2 fascicule din vol. I.

Doctorul RAPPAPORT
Specialist în boale de copil

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

Consultațiuni de Ia 4—6 p. m.

N O U Â T Â Ț I

Se trimite gratis și franco 
catalogul general ilustrat, care coprinde tote 
modele noul pentru SESONUL de IARNĂ în 
urma uneî cereri francată adresată către 

D-nii JULES JALUZOT & PARIS 
C0NDIȚIUN1 DE TRIMITERE PENTRU ROMÂNIA:
Ori ce comandă de cel puțin 50 fes. este 

expediată franco de transport și vamă, cu o 
augmentațiune de 25%, conform condițiunilor 
din catalog.

Comandele pentru Bucurescî, beneficiază 
de acest tarif, ori care ai1 fi valdrea lor.

Cassa de Reexpediție în Bucurescî
60, Calea Victoriei, în fața. The&trului Național.

Cliențiî noștri vor găsi în casa nostră de 
reexpediție, tote cataldgele si mostrele de 
noutăți ale sesonuluî.

S



LIBRĂRIA IG. HAIMANN, BUCURESCÎ
fie-care Sâmbătă câte o fasciculă dinîn

Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 
regulat
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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!, cil o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.

-X-------- ------------------
ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei

„ 25
trimise franco în totă țara.

IG. HAIMANN, LIBR
BUCURESCÎ
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 Primele fascicule vor coprinde, între

altele: Trubadurul de Delavrancea, «Sv

Năpasta de Caragiale, inîiise^ița 4B

împrejurărilor de Lamarck, Basmele Iul Stăncescu, Fee* 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin
țele ^tbeneulus Român, etc. etc. etc.
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CORESPONDENȚA ROMÂNĂ
< in'iirrimniTriTi

| CEL »! SUPERB CADOU DE CRĂCIUN Șl ANUL NOU
S COLECTIUNEA REVISTEI

AM I C U L1±O FIILOR
Ș z=e ^kisrzx ie=i-92-S2f . DOUfi VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT

R Având peste 400 de tablouri 11—Cu preț de 10 lei

&

s
%

i Aceste volume conțin: Un romanț pentru copii, scris de D-ra Julia B. Hasdeu; Un cântec de leagăn (cuvinte
i de D-ra Julia B, Hasdeu, musica de G. Stefănescu, profesor de conservator); o mulțime de nuvele, istorioare,, 
i povești, basme, anecdote, descrieri devoiagiuri, din viața animalelor, paserilor și insectelor, poesii, șarade, enigme, etc.
i Depusfspre vincgare numai la librăria I. V. SOCEC.
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B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA
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MATRIȚE ORIGINALE
D1H 

AMERICA 

FRANȚA 

GERMANIA 
si 

ITALIA

BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 
DE

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

C L I Ș E R I EULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE
LIXH DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

REGLEȚl, QUADRAȚI ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

K3" Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 % mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streinătate, osebit 
de spesele de vamă și transport.

na* Se primește în schimb material recliiu eu prețuri arautagiose | jEȘjr Condițiunl favorabile în plSți -£a

PESTE 30,000 MATRIȚE ORIGINALE
DE DIFERITE CARACTERE

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE

FURNITURI COMPLECTE PENTRU LNSTALAȚIUxM NOI DE STABILIMENTE TIPOGRAFICIINOTE MUZICALE $1 LITERE CYRILICE PENTRU CĂRȚI BISERICESCI
COLECȚIUNI NOUI DE ORNAMENTE
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COMPANIA AMERICANA
BUCURESCÎ. — Calea Victoriei, No. 44.— BUCURESCÎ

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

MAȘIHE DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA 
Premiate la tdte 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! Eleganța! complectă! Cea mai mare soliditate!

(fcST VÎNZARE ÎN RATE
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anume voiți să cumpărați.


