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PECÂTOȘi I
Rațiunea de a fi a actualului guvern 

este, — așa a dis chiar d-1 Lascar Ca- 
targiu, — să vindece țara de „pecătoșiâțf 
guvernului care a fost. Nu mai încape 
nici o îndoială, că rațiunea de a fi a 
viitorului guvern este să scape țara de 
„pecătoșiile'‘ actualului guvern. Soarta 
României este, precum se vede, să treacă 
din „pecătoșN1 în „pecătoșiiil.

Acum vre-o 16 ani și mai bine, așa ne spune 
Timpul, o asociațiune compusă de elemente des
tul de eteroclite se formase pentru a resturna 
de la putere un partid, care, după ce interne- 
iase România modernă, avusese și onoarea de a 
asigura Dinastia pe tronul ei pus într’un peri
col serios de unii resvrătitori. Această asocia
țiune, această colectivitate de inteligențe, de in
terese, și de..... pofte, ajunse, sub direcțiunea
nnui om de o valoare politică netăgăduită, la re- 
alisarea complectă, nemărginită a tuturor do
rințelor sale. Un noroc orbesc, un concurs de 
circumstanțe nu se poate mal favorabile îi a- 
jutară. Și întăriți prin faptul brutal (a cărei 
brutalitate știau s’o îndoiască Ia nevoe) al po
sesiunii puterii într’un timp foarte îndelungat, 
ajutați prin greșelile adversarilor lor, ei păreai! 
a-tot-puternici și asociațiunea părea pe cale do 
a deveni partid.
’ Sunt niște imbecili aceia, care cred, 
că în timpul de Ia 1876 până Ia 1888 
țara aceasta a fost guvernată de un par
tid cu vederi și scopuri bine determi
nate. Nu' loan Brătianu, Michail Ko- 
gălniceanu, Costache Rosetti nu erați, 
în adever, de cât șefii unor cete de bri
gand!, care s’au unit ca să răstoarne 
partidul ce a creat România modernă, 
și apoi să facă jaf în averea publică și 
să devie din „sans-culofi“ milionari și 
archimilionari. — Partid, în adevăratul 
înțeles al cuventului, e în România unul 
singur, cel representat de „Timpul11.

De oare-ce acest partid, singurul, e 
astă-di foarte încurcat și ar pută să fie 
mai curînd ori mai târdiu nevoit a trece 
car în oposițiune, un alt organ guver
namental, „ Țara“, publică în numărul 
de la 21 Noembre a. c, un articol asu
pra regimului „cBra-parlamentar^ ■ E lu
cru firesc. Dacă nu e în țară de cât un 
singur partid, nu se poate constitui, când 
acest partid trece în oposițiune, decât 
un guvern extra-parlamentar.
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N’avem însă de cât să citim organele 
de publicitate ale oposițiunii, pentru ca 
să ne încredințăm, că în adevăr numai 
oposițiunea e partid. Susțiitorii actua
lului guvern „personal1, sunt o „asocia
țiune11, o „colectivitate de inteligențe, de 
interese și de pofte. “

Cele-lalte urmează de sine, și resul- 
tatul firesc ar fi, că nu e în lumea 
aceasta popor mai nemernic decât cel 
românesc.

După îndelungate veacuri de suferințe, 
au ajuns în sfîrșit și Românii să fie 
ei singuri stăpâni pe o bucățică de pă- 
ment. Și aici însă nu cei mai buni, ci 
cel mai mișei dintre denșii au stăpâ
nirea: om cum se cade, patriot adevărat, 
Român cu durere de neam nu se poate 
ridica în țara aceasta la suprafață, și 
Regelui Carol I, nu-i rămâne de cât să 
facă, cum ar dice „AdeveruV1, tovă
rășie când cu una, când cu alta dintre 
bandele de tâlhari.

E trist afară din cale adevărul acesta, 
dar adevăt trebue să fie, când e afirmat 
din atâte părți și cu atâta autoritate.

Noi credem cu toate aceste, că ar fi 
mai bine, dacă n ani mărturisi atât de 
des acest adevăr rușinos: ne aud ve
cinii, și ne merge vestea; ne aud co
piii, și’își pierd de tineri toate ilusiunile, 
toată încrederea în viitorul țării și tot 
avântul patriotic.

E mai presus de toată îndoiala, că 
în timpul celor din urmă câte-va deci 
de ani România a făcut oare-eare pro
grese. Deși miniștrii de răsboiti au fost 
un fel de haiduci, armata română a de
venit o armată în înțelesul adevărat al 
cuvîntului. Deși miniștrii de finanțe au 
fost un fel de pungași, veniturile țării 
s’au sporit. Deși organisată și condusă 
de niște escroci în toată regula, „ Banca 
Națională a României a devenit un foarte 
sigur și „independent11, regulator al vieții 
noastre economice. De și organisate de 
un om de o patentată ignoranță, căile 
ferate, vămile și monopolurile noastre 
merg bine. Am avut și noi Românii 
„un noroc orbesc„un concurs de cir
cumstanțe nu se poate man favorabile? 
ne-a ajutat și pe noi. Să lăsăm tinerimii 
noastre nădejdea, că tot ast-fel are să 
fie și în viitor.

E ce-va în aer. Bate, parcă, peste 
toată Europa un fel de crivăț, care aduce 
crise ministeriale: unde stă scris, că spre 
țara noastră n'o să se abată vântul acesta, 
Se poate, mai ales aici multe sunt cu 
putință. Să lăsăm dar marei mulțimi de 
nepricepetori mângâierea, că sunt oa
meni cum se cade și între miniștrii care 
se vor retrage, și între cei ee vor avă 
să vie în locul lor.

Proletariatul inteligenței

1 ara noastră, ca ori-care altă țară, pășind pe 
calea spinoasă a progresului și civilisațiunii, trece 
nolens-v dens prin toate zăgasurile și stăvilarele 
ce pururea au oprit și opresc omenirea civilisată 
de a eși do pe cărări înguste pe calea cea mare 
și largă, care duce spre scop.

La noi, ca și aiurea, între multe alte rele, s’a 
născut și crește mereu o clasă de oameni, cu
noscută sub numirea de inteligentul proletariat 
sau, precum ’la numit reposatul Ion Brătianu, 
proletar in haine negre. Oamenii din această clasă 
sail pătură socială se recrutează acum prin rân
durile oamenilor din toate straturile sociale: fi 
de boerî, desmoșteniți de ori-ce avere, risipit' 
de părinți, fii de comercianți, industriași, arun
cați pe arena vieții fără o lăscaie în buzunar, 
fii de meseriași, care părăsind meseria părinților, 
s’au făcut scriitori, copiști, (Jiariști, meditatori» 
corectori etc, fii de țerani, caro au plecat fin 
sat și, trăind un timp oare-care pe la orașe, 
mai au curagiul de a apuca coarnele plugului— 
toți acești tineri, mulțumită școlilor noastre, care 
’i aii impănat creerii cu un talmeș-balmeș de cu
noștințe reslețe. formează falangele din ce în ce 
mai i timer oase ale proletariatului nostru inte
ligent.

într’un mod, de și vag, dar totuși foarte sim
țitor, tinerii aceștia ieșițl din școlile noastre pri- 
mareiși secundare, nu ved și nu pot vedea scă
pare® lor în alt mijloc de cât acela de a pune 
mânife pe ceea parale.

■—f Atunci, cănd voi avea ceva parale, die 
acești tineri, voi face cutare ori cutare lucru, 
voi îmbrățișa cutare ori cutare carieră.

Lucru firesc că aceste cuvinte sunt rostite de 
către oameni, care nu aparțin de loc, prin mo
dul lor de a’și înfățișa viața, la mulțimea mun
citoare. Dar de la cel d’înteî tîner, care posedă 
certificat de trei-patru clase gimnasiale până la 
cel din urmă notar de sat—fie care nu se gân
dește de cât la aceasta.

Sutimi de bacalanreați, sutimi de elevi de 
gimnasie, sutimi, de băieți, care aii învățat ceva 
carte, pe fiecare an, ce trece întru în cadrele, 
deja destul de mari ale acestui proletariat al 
inteligentei. Intrând în viață, acești tineri sunt 
convinși, că pot pretinde, că au dreptul câștigat 
de a pretinde de la societate mijloacele necesare 
pentru traiul lor. Ne știind a munci sau ne pre
gătiți pentru vr’o muncă roditoare, ei sunt con
vinși. că au dreptul inprescriptibil la viață, și prin 
urmare la o bucată de pane, fără a descinge în 
rindurile poporului muncitor, fără a lua în ma
nile lor delicate o unealtă de munca productivă.

Ne exagerând, putem fiice, că în țara noastră 
avem in momentul de Țață ' peste 100.000 de 
Oameni din această categorie, și numeral acesta 
curgi» mereu într’o propa^țiune uimitoare. Biu- 
rocrația noastră, comercianțil, preoțimea, boierii 
și ciocoii de toate gradele și treptele nasc co
pii cu grămada, fără a se gândi serios la viitorul



lor. 0 mare parte din acești copii', ne avend 
absolut mijloace de a căpăta cunoștințe serioase, 
de a deveni apți pentru o muncă productivă, 
caută mai cu seamă căile piezișe, pentru a în
vinge în lupa pentru existență, din ce în ce 
mai aspră, Numeroasele „mătușe" „bunice" și 
„unchii" etc. etc. din aceste straturi sociale sunt 
înconjurați de nepoți și nepoate, care, neispră
vind clasele gimnasiale sail chiar isprăvindu-le, 
se hrănesc din fărămiturile ce se mai găsesc pe 
ici pe colea în casele rubedeniei. Cu chiu și vai 
aseste «mătușe» și «unchi» isbutesc din când 
în când a vîrî câte un nepot pe la primărie 
ori tribunal, iar câte o nepoată ca profesoară. 
Dar și acest din urmă recurs e aproape sfîrșit; 
el nu mai poate satisface mulțimea mereu cres
cândă a proletarriatului nostru inteligent, mai cu 
seamă pentru că școlilile secundare din an în 
an varsă pe arena vieții un nou contingent de 
aspiranți la „pane privilegiată".

In afară însă de idealul hurtei, care preocupă, 
lucru firesc, pe proletaratul nostru inteligent, fie
care din acești tineri mai este cuprins și de alte 
gânduri, care nu sunt exclusivainente pendente 
de stomach. Un tîner bacalaureat un, băiat cu sease 
clase liceale, nu poate să nu se gândească, de 
pilda, la faptul, că ’! este foarte greu a satisface 
apetitul seu pe o cale legală și într’un mod te
meinic'; el nu poate să nu mediteze asupra fap

tului, că singura uneltă de care dispune, eșihd 
din șoala, este caligrafia; dar de asemenea el nu poate 
se nu știe c’această marfă este foarte deprețuită 
deja și că pentru a căpăta un locșor de copist, 
trebuește «protecție», «sprijin» și prin urmare 
umilința, înjosire, slugărnicie. Alături cu des- 
voltarea acestor vicii care ’1 degradează, in su
fletul seu să desceaptă și crește invidia pentru 
cei fericiți. Invidia crește cu atât mai mult, cu 
cât tinerul observă că adese-ori cei favorisați 
de soartă sunt mai puțin iuteligenți de cât dân
sul. Privind la pătura socială suprapusă, tinerii 
noștrii cu patru clase gimnaziale compară igno- 
rința celor de la cârma afacerilor publice, ape
titul lor cu apetiturile oamenilor priviligiați, pofta 
lor de a trăi bine cu pofta celor favorisați, 
— și făcend comparație, conchid firește, cum 
că totul consistă în a «avea ceva parale» în a 
«se căpătui cu ori ce preț» Deslegarea enigmei 
pontru denșii se presintă sub masca unui hapen 
gewesen «bagă mâna în buzunar».

încetul cu încetul se formează în tineretul 
nostru un codex sui generis al moralității cu
rente, de preceptele căruia acest tineret se că
lăuzește.

A pune capet desfidului, a vindeca gangrena, 
care ne roade, a descepta în inima tinerilor con
știința de bine — este opera patriotică de cea 

mai mare importanță.
Pentru această operă trebue se lucrăm cu toții; 

pentru această operă trebue neapărat reformată 
școala noastră publică, dând tinerimii mai puțină 
știință, dar mai multă educațiune patriotică.

Coloniile ungurești în Banat
Parlamentul din Pesta s’a ocupat, dilele 

aceste cu un proiect, care prevede aședa- 
rea de coloni maghiari in părțile Ungariei 
locuite din străvechi și in mase compacte 
de naționalitățile nemaghiare, cum și stră
mutarea in Ungaria propriu disă a țăra
nilor nemaghiari, care n'ar avă și ar dori 
să aibă păment. Cum reiese din discuțin- 

nile urmate asupra acestni proiect, ma
ghiarii pun mare preț pe această mesură 
nouă, de la care ei așteaptă o repede îna
intare a maghiarîsării, zadarnic încercată 
pe alte căi.

Negreșit, această mesură va fi foarte 
vexatorie pentru țărănimea naționalităților 
din Ungaria, căreia ii va închide putința 
cumpărării de pămînt în apropiere de lo
curile salb; intr’adever, de-acum Statul 
nu-și va mai vinde moșiile, pe care le po
sedă într’acele părți, decât exclusiv colo- 
nilor maghiari, cărora li-se vor mai da 
și alte avantagii. Pe de altă parte, firește 
că multi din nemaghiarii strămutați intre 
nemaghiarime, vor ti perduți pentru națio
nalitatea lor. Un lucru însă tot atât de sigur, 
este, că maghiarisarea nu va face un pas 
înainte prin așezarea colonilor maghiari in
tre popoarele’ maghiare. Experiența făcută 
pe un picior destul de larg până adi cu 
prisos o dovedește.

Intr’adever, ideea promovării maghiaris
mului prin coloni trimiși intre nema
ghiari, și in special intre ’români, numai 
nouă nu este. Acum întâia oară ea se în
trupează in lege, dar se aplică deja de vre-o 
cinci-cleci de ani, fie. de Stat, fie de parti
culari, tară să dee roadă.

Am avut anul acesta, făcend pe vară o 
scurtă călătorie prin Banat, prilej să văd 
mai multe sate de coloniști maghiari sta
biliți intre români. In Ardeal, Statul nu po
sedă domenii multe și proprii colonisării ; 
dar in Banat și în Țera-Ungurească se 
•lucrează foarte demult in sensul acesta. 
Sunt sate de coloni întemeiate de 40 ani 
deja, altele de 20 de ani, altele acuma in 
formațiune. Este deci o lucrare statornică, 
continuă și care permite observați unea, 
studiul.

întâia observațiune, care mi s’a impus 
de la sine, îndată ce am vedut vre-o patru 
colonii de aceste, a fost că, pe mesură ce 
anii trec de la întemeierea lor, pe aceași 
mesură satul scade și in poporațiune și 
și in prosperitate. Sunt colonii care, ince- 
pend cu 400 de familii in 10 ani ajung 
la cel mult 200 de familii, care abia iși 
duc viața de adi pe mâne, cu chiu cu vai. 
Frumoase la arătare, când sunt noue, cu 
casele lor mari, bine aerate, cu ferestrele 
largi, cu hambare încăpătoare, aceleași 
sate, după ce anii trec la mijloc, îți inspiră 
milă pentru sărmanii lor locuitori, prin 
dărăpănarea completă, a caselor și depen
dințelor, prin părăginirea grădinilor și dis- 
parîțiunea ori-cărei urme de bun traiu. 
Am ’vedut astfel comuna Szendelak, co
lonie aședată acum 40 de ani și care, după 
spusa țăranilor români vecini, cu care 
am vorbit, era un sat. model pe vremea 
intemeerii sale. Acum mai nu era casă în tot 
satul cu acoperemintul întreg; ploile și 
ninsoarea puteau pătrunde in voie, prin 
spărturile enorme ale șindrilei de pe case; 
iar vîntul nu găsea nici o împotrivire in 
pereții borteliți. Prin grădini creșteau bu- 
rueni cât, omul, iar copacii prăpădiți și 
piperniciți arătau că de mult mâna omului 
nu-i mai curățase și nici nu-i mai îngrija. 
O năruitură mare in mijlocul satului, pa
tru pereți pe jumătate căduți, care se ri
dicau jalnic de-asupra mormanelor de pă
ment bătut, amestecat, cu olanele și cu 
șindrila acoperișului prăbușit de tot, repre- 
sinta ceea ce fusese o-dată biserica colo
niei, pe care sătenii o lăsaseră, in lipsă 
de mijloace negreșit, să se prăpădească. 
Nici biserică! Jur împrejur insă, pe valea 
mănoasă a Timișului, satele românești se 
inșiruesc unul după altul frumoase, pros
pere, bogate.

Szendelak-ul nu este o excepțiune. Puțin 
mai departe de dînsul, într’o altă direcțiune, 
s’a stabilit mai in urmă o altă colonie, 
Pliilip-hăza. Românii din jur cunosc acest 
sat sub numele batjocoritor de Cât-poți, 

care ii vine de la împrejurarea, că Iocui- 
troii lui nu sunt încă oameni statornici, ci 
vin, stau un an doi, și se grăbesc să plece, 
pentrn-ca imediat apoi stăpânirea, mâni
oasă că nu-i poate ține, dar neavend cele 
face, să trimiță alții in locu-le. Românii, 
observatori glumeți din fire, luând aminte 
la acea continuă perindare de coloni, îi 
întrebau tot-deauna pe noii veniți : — Ei, 
d-ta, jupâne, cam cât ai gând să stai pe 
aici? — Cât poți, răspundea colonul într’o 
românească stricată, din care începea să 
învețe a rupe două-trei vorbe incă din 
primele dile ale aședării sale in sat. Cât 
poți adi, cât poți mâne : cât poți a rămas 
numele satului, a căruia prăpădire ma
terială poate rivalisa cu aceea a Szende
lak-ul ui.

Totuși, multe și mari ajutoare sedau de 
către stăpânire colonilor. Li se dă pă
ment pe prețuri eftine, câte 16-32 j ugere și 
loc de casă in preț mijlociu de 120 flo
rini j ugerul, și cu ușurință de plată, căci 
nu ii se cere’de cât’3 până la 4 florini de 
juger pe an ca amortisare; lise dau bani 
pentru vite, li se dau lemne pentru case ; 
ceva mai mult, pe alocurea chiar li s’aiî 
clădit casele, și colonii numai scât s’aiî 
aședat de a gata intr’insele, în fine admi
nistrația le stă tot-deauna intr’ajutor și îi 
sprijinește in tot modul. Acum în urmă de 
oare ce în multe colonii se constata că colo
nii preferau, după un an doi de încercare, să 
vindă românilor pământul și să-și iea lu
mea în cap, s’a luat, o mesură, care-i im- 
pedică de a-și Înstrăina locurile. Cu toate 
aceste, nici ajutoarele statului nu le-aii fo
losit și nu le folosesc mai nimic.

Și este firesc. Maghiarii pornesc de la o 
premisă cu totul falsă, atunci când speră 
să promoveze maghiarisarea prin coloni 
trimiși intre naționalități. Ei pun înainte, 
ca un lucru câștigat, superioritatea cultu
rală și morală a acelor coloni. de la care 
civilisațiunea ar trebui să radieze asupra 
satelor vecine locuite de nemaghiari și 
să-l atragă pe aceștia ia cunoștința limbii 
maghiare, să le inspire dragoste’ pentru ma
ghiarism. Insă superioritate culturală și 
morală nu există ia acei coloni.

Maghiarii nu sunt., destul de numeroși 
nici ca să poporeze ei toată câmpia Un
gariei. Pe toată iliua se stabilesc acolo, 
coloni străini, mai ales nemți. Așa fiind, 
colonii lor nu sunt niște oameni harnici 
destoinici și vrednici din toate punctele de 
vedere, viguroși și Aricește și întelectual- 
roiente, pe care numai lipsa locului de cul
tivat să-1' imped ice a trăi in tara lor și să-i 
silească a emigra. Loc au destul în Ungaria 
propriu disă, dar n’au voie de a lucra și 
n’au nici pricepere de lucru. Sunt cu alte 
cuvinte elementele de pe urmă ale națiu
nii maghiare.

Trimiși intre naționalități, care sunt din 
străvechi aședate pe teritoriile lor, care deci 
au ocupat locurile cele mai bune, coloniștii 
capătă in cele mai multe cașuri terenuri, 
care cer multă muncă până să fie aduse in 
stare dea renta. Aceasta o poate face țăra
nul deja stabilit unde-va ș. care, in afară 
de felina ce trebue să lucreze cât-va timp 
aproape fără nici un profit, iși trage de 
aiurea mijloacele de traiu; ilar cel care are 
numai pământ țelină?

Acela se plânge continuu de starea sa pre
cară , cum fac noii coloni aduși anul 
trecut abia lângă Făget și care deja se tân- 
guesc, că au prea mult de lucru și amenință 
să părăsească și case și loc .și tot, pen- 
tru-că trebue să curățe de buturugi, să 
spargă și să îngrase bine pămintele ce li 
s’au dat de stat.

De altă parte vechil locuitori iși au de 
mult stabilite relațiunile lor între ei; puțin 
le pasă deci de noii sosiți, nu ei au ne
voie de aceștia, fără de care și în trecut 
au trăit, în ’ vreme ce colonii in mod na



tura! trebuesc să lege relațiiini cu primii 
ocupanți ai pământului, să le învețe limba, să 
le respecte obiceiurile și incet incet să să-și 
apropieze parte din moravurile lor. Și ast-pel 
se intîmplă că nu este colonie ungurească 
mai veche in Bănat, unde să nu se vor
bească mai mult românește de cât ungu
rește. Fără să mai ținem seamă de marea 
resistență a românului la orî-ce proces de 
desnaționalisare, unită cu calitatea lui de 
a întinde asupra altora, grație culture! sale, 
superioară ori-ce s’ar dice, influența româ 
nească,— singurerelațiunile dilnice” nevoite 
ale colonilor, aduc acest resultat. Zadarnic 
luptă și preoții și învățătorii unguri din colo
nii contra acestui proces natural, fatal. Lu
crurile aii ajuns deja acolo in unele colonii, 
că adesea colonii maghiari cliiamă pe popa 
românesc din satul vecin ca să le facă 
sfeștanii, să le cetească molitve la boală 
și dau lumânări și colaci la bisericile ro
mânești pentru sufletele morților lor. Ritul 
calvin e prea simplu, in vreme ce slujba 
ortodoxă impune mai mult iinaginațiunii 
lor simple.

întâiul care a avut ideia colon isării cu ma
ghiari a teritoriilor locuite de nemaghiari 
a fost un oare-care Dezso din comitatul 
Aradului. Proprietara! unui intinsdomeniu, 
el a întemeiat, pe cheltuiala sa, fără să 
reclame un ban de la coloni, un sat nou 
de maghiari, alături de satele românești 
existente până atunci și a cărora vedere îl 
supăra din cale afară, bece ani mai târdiiî 
sărmanul româno-fob Dezso a avut durerea 
să constate că pămînturile, casele, dăruite de 
el eu atâta mărinimie, trecceau deja in 
manile românilor vecini, care le cum- 
perau cu bani gata de ia colonii meniți 
să-i maghiariseze, și că în tot satul de 200 
familii mai erau abia câte-va maghiare.

Tot așa se tntimplă guvernului maghiar 
cu colonii sei. Nu prin ei, oamenii de 
strinsură, s’a maghiarisat un singur Român. 
Ei, sărmanii, plâng însă adesea după pusta 
largași întinsă, arsă de soare, pe care o vin- 
turau in lung și în larg, care nu le cerea 
nici muncă, nici osteneală, în schimbul 
hranei, slabă nu-i vorbă, pe care le o da.

Tocmai prin aceasta se introduce însă 
cea mai neomenoasă corupțiune în ținu
turile colonisaie, de oare-ce guvernul nu 
numai despoaie pe vechii pămîntem dar 
face tot-odată și cele mai necrezute ne
dreptăți, ca să susție in mod artificial co
loniile maghiare.

Dintr’acest punct de vedere coloniile 
maghiare conctiluesc unul din cele mai 
rele atacuri aduse naționalității române, 
precum cu fapta voiu arăta într’un articol 
viitor, în care tot-odată ine voiu ocupa de 
noul proect votat de camera din Pesta.

Cezar Colcscu-Vartic

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE

FRANȚĂ■a
Erî noul Cabinet francez și-a cetit decla

rațiunea în Camera. Depeșele Agenției Române 
ne spun că Ia Cameră era mare îmbulzeală 
de public. Tribuna diplomatică era plină. D-l 
Casimir Perier a citit declarațiunea ministe
rială, al căruț cupiins în resumat este urmă
torul :

Declarațiunea constată, că nici odată Franța 
nu și-a afirmat mai mult de cât acum alipirea 
ei la Republică și ura ei pentru regimul re- 
acțiunii, cum și respectul ei pentru libertatea 
gândirii și a conștiinței; nici odată ea n’a 
condamnat mal energic politica formulelor 
abstracte; nici odată n’a reclamat cu atâta 
putere menținerea ordine!, în fața teoriilor 
oare-căror școale. Guvernul se va conforma 

dorințelor Franței, introducând în direcțiunea 
afacerilor publice unitatea și statornicia de 
vederi. In contra doctrinelor socialiste nu va 
opune disprețul, ci acțiunea mănoasă a pu 
terilQr publice. Cabinetul recunoaște necesi
tatea unei mai drepte repartisări a impositelor.

Printre reformele financiare, declarațiunea 
ministerială anunță mai cu seamă revisuirea 
cadastrului, modificarea regimului beuturilor 
spirtoase, regularea relațiunilor băncii fran
ței cu guvernul. Acesta va veni în ajutorul 
agriculturii și i industriei; se va ocupa cu cre
ditul agricol și cu asigurările agricole. Va de 
pune un proiect de asociațiune și va studia 
proiectul pentru Casa de retragere a munci
torilor. Va continua opera economică a le
gislaturii precedente. Va respinge separarea 
bisericii de Stat și revisuirea Constituțiunil.

Declarațiunea adaogă apoi: «Politica noas- 
stră externă,—și pe acest teren, evenimente 
neuitate atestă că toate disidențele dispar,— 
se va inspira tot-deauna de ceea-ce comandă 
demnitatea unei națiuni, destul de puternice 
pentru a proclama, că voiește cu sinceritate 
pacea și pentru a apăra, pe ori ce punct al 
globului, drepturile sale și interesele comer
țului și industriei sale. Guvernul speră că pre- 
vențiunile vor dispărea, că el va convinge pe 
adversarii sei prin lealitate, tăria limbagiului 
și tăria resoluțiunilor sale; și că va obține o 
majoritate permanentă în parlament, care va 
fi decisă să servească aceași causă».

Declarațiunea a fost călduros aplaudată de 
toate partidele, afară de socialiști. D-l Paschal 
Grousset, socialist, a depus imediat o cerere de 
amnistie generală. D-l Raynal, ministru de in 
terne, a reclamat discuțiunea el imediată, care 
a fost primită de Cameră. D-l Rayna1, res- 
punejend oratorilor socialiști și bulangiști, a 
combătut apoi amnistia generală, care ar fo
losi culpabililoi de crime în contra patriei; el 
a <Jis, că este suficient a se acorda amnestie 
numai lucrătorilor de mine condamnați.

Ministrul va lucra fără slăbiciune, va lua 
mesuri energice contra revoluționarilor. (A- 
plause la centru, întreruperi la extrema stîngă).

Discuțiunea generală s’a închis apoi și Ca
mera a refusat cu 257 voturi contra 226 de a 
trece Ia discuțiunea pe articole.

D-l Spuller a citit declarațiunea ministerială 
și la Senat. Acolo cu toate că unele pasage 
au fost aplaudate, declarațiunea a fost primită 
cu receală.

AU8TR0U-NGARIA
D-l Wekerle, ministrul-președinte unguresc, 

a declarat eri în Camera din Pesta, în timpul 
discuțiunil budgetului, ca organisarea curții 
regale ungurești, acordată deunătji de ImpS- 
rat, pe cale legislativă este de prisos a se 
face; trebuie însă veghi at ca personalul curții 
să nu urmeze o politică care se fie în contra
dicție cu constituțiunea. Ungaria nu poate 
face nici o obiecțiune contra organisațiunii 
actuale a cancelariei regale, care nu este o 
autoritate publică, dar care este destinată 
serviciului personal al Majestățit Sale. Para
graful budgetului a fost primit în unanimitate.

STATELE-UNITE
Mesagiul adresat de d-l Cleveland, preșe

dintele Statelor-Unite, Congresului din Was
hington, accentuează neutralitatea imparțială 
a StatelorsUnite față cu Brasilia; face să re

iasă marele interes ce au Statele-Unite, ca să 
se sfârșească canalul Nicaragua, desaprobă cu 
desăvîrșire conduita ministrului Statelor-Unite 
la Havai și anunță că, un alt ministru a fost 
însărcinat să restabilească pe cât se poate 
statul quo. Mesagiul insistă asupra necesității 
unul program financiar stabil; declară că re
forma tarifelor trebue să cuprindă reducțiunea 
taxelor de importațiune pentru articolele cele 
mal nesesare și desființarea restricțiunilor pri
vitoare la inlportațiunea materiilor prime ne
cesare industriilor americane.

ELVEȚIA
*

A 16-ea perîodă legislativă a adunării fe
derale s’a deschis eri. Consiliul Național s’a 
constituit. Consiliul Statelor a ales de d-nul 
Munzinger președinte, și pe d-nul Torrente, 
vice-președinte.

SERBIA

Generalul Gruitch a fost însărcinat eri cu 
formarea cabinetului. El a avut convorbiri lungi, 
de mai multe ceasuri, cu diferiți! miniștri din 
cel din urmă cabinet, cu biuroul clubului ra
dical și cu d-nul Pacu. (?)

ANLGIA
In urma refusulul propietarilor de mine din 

Glasgow (Scoția) de amări salarele, 17.000 de 
minori amenință să înceapă greva.

— învățatul Profesor Tyndall a iuurit eri 
în Londra.

RUSIA

O depeșă din Petersburg anunță, că comerțul 
Rusiei din Europa de la 1 Octombre 1893 în 
coace presentă la exportațiune 395.910.000 ruble 
contra 316.836.000, în 1892 și la importațiune 
314.391.000 ruble contra 272.864.000 în acelaș 
period din anul trecut.
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ANUSCA
de

TURGHEKIEF
Amintire de pe țermul Rinului

(Urmare)
Me întorseiiicu repeziciune și privirea-mi căZu 

asupra unui tîner frumos, în redingota de cale- 
torie și în cap cu o cascheta; el da brațul la o 
tîneră persoană de talie mică, a cărei față era 
aproape cu totul ascunsă de o pălărie de pate.

— Sunteți Ruși ? întrebai eu, fără să am 
timpul de-a chibzui.

Tînerul îmi respunse surlijend :— Da, sun
tem Ruși.

— Nu me așteptam, îi Zisei, să întâlnesc într'o
țară pierdută............

— Nici noi, relua el tăindu’mi vorba, dar ce 
are a face ? Cu atât mai bine. Dați-mi voe ca 
să facem cunoscința d-voastre; ine numesc 
Gagin și iată... (el stătu o clipă nedumerit) iata 
sora mea. Și, D-voastră ?

îmi spusei numele și noi începurăm convor
birea. Aflai în curând că Gagin căletoreâ, ca 
mine, pentru plăcerea sa și că sosind acum opt 
Zile la L. . ., poposise pentru o clipă. Trebue 
s’o spun că nu-mi place să fac cunoștință cu 
Ruși în țerile străine. Ii recunosc cât de de
parte îi-ași vedea, după umbletul lor, după cro
iala hainelor lor, mai ales după fisonomia lor. 
de cele mai multe oii desprețuitoare și trufașă, 
luând apoi de-o data o expresie de prevedere și 
sfiiciune.

— Ah! Doamne! au aerul d’ase întreba, n’am 
spus oare vr’o prostie ? nu-și bate cum-va joc 
de mine? Puțin după aceea îi vedeți luându-și 
aerul lor măreț. Gagiii îmi plăcu dintr’o dată- 
Sunt fețe pe care le privești cu plăcere; te-în
suflețesc și te încălZesc întru cât-va. Acea a 
lui Gagin era din acesta; ea respira bunătatea, 
gingășia și ochii lui mari erau tot atât de dulci 
ca și vițele părului seu. Gâciai fără d’a o vedea, 
numai după sunetul voce! sale, că era cu zim- 
betul pe buze.

Tenera fată; pe care o numea sora sa, me lo
vise prin o frumusețe de un fel cu totul parti
cular : avea fața rotundă și culoarea ei puțin 
brună, nasul mic și ascuțit, ochii negii și limpeZi 
—ce-va copilăresc în flsionomie. Deși părea bine 
proporționată, corpul nu părea ajuns la toată creș
terea lui. După ce o privii repede, îmi fu cu 
neputință ca să’î găsesc cea mai mică asemănare 
cu fratele seu.

— Vreți să veniți la noi ? îmi Zise Gagin. 
Cred că he-am uitat destul la acești nemți. Dacă 
ar fi fost ruși, ce e drept, ar fi stricai de mult 
paharele și scaunele; dar acești tineri de treabă 
sunt chiar cu totul modești. — Haidem Anușca; 
nu-i timp să ne întoarcem ?

Tenera copilă respunse la această întrebare 
printr’un semn afirmativ din cap.

— Noi stăm afară din oraș, adaugă Gagin, în 
mijiocul viilor, pe o coaste de deal; casa noastră 
e mică, dar suntem foarte bine așeZați. Veniți 
proprietăreasa noastră ne-a făgăduit să ne pre
gătească lapte bătut. Apoi, Ziua încape să scadă 
și veți trece Rinul mai sigur la lumina lunei.

Plecarăm. Puțin după aceea străbăturăm prin 
poarta boltită a orașului, pe care îl înconjura un 
bătrân zid de cremene, care purta încă câte-va 
metereze. înaintarăm prin câmpie și după ce ur
marăm un zid timp de vr’o sută de pași, ne 
oprirăm d’inaintea unei mici porți. Gagin o des

chise. ne făcu să luăm un drum înalt pe coasta 
căruia viile erau așezate scară.

Soarele asfințise; un ton purpuriu de o fră- 
geZime extremă colora vițele de vie, aracii liîngi 
ce le susțineau, pămentul uscat și acoperit cu 
bucăți de placă de toate mărimile, prcum și zi
durile albe ale unei cășuțe, ale-căre‘1 ferestre lu
minoase erau mărginite de cercevele negre, și 
către care se îndrepta drumul pe care me 
urcam eu.

— lată locuința noastră, strigă Gagiu, când 
ajunserăm în apropierea casei,—zăresc pe proprie-- 
tăreasă, care ne aduce lapte. Ne vom recuri ; dar 
mai întâi uită-te în coace, adaugă el. Cum ți-se 
pare această vedere.

Priveliștea era în’adever minunată.
La picioarele noastre, apele argintii ale Rinului 

curgeau între maluri îvnerZite. Orașul așezat în 
liniște pc țerm își desfășura pe rînd înaintea 
ochilor noștri toate casele și toate [stradele ; 
dealurile și câmpurile se deslnșiati în depărtare. 
Această priveliște era frumoasă, dar acea care 
se presents d’asupra noastră era și mai frumoasă 
încă ; fui mirat de limpeZimea și de adâncimea ce
rului. Aerul era limpede luminos, iar ondula- 
țiunile cere-1 agitau încet ca niște valuri curate 
și ușoare păreau că se joacă împregiurul nostru.

— Ați ales o situație admirabilă, îi tjisei lui 
Gagin.

— Anușca a descoperit’o, îmi respunse el.
— Haide, Anușco, poruncește să ne aducă 

aici de cină. Vom cina la aer curat pentru a 
asculta mai bine musica.

Ați observat ? urmă el apoi întorcându-se 
către mine. Adese ori un aier de vals ți-se pare 
nesuferit, îndată ce-1 aiuji mai de aproape ; dar de 
departe, e alt ce-va, face să-ți vibreze coardele 
romantice ale inimii.

Anușca se îndreptă spre casă și eși apoi 
însoțită de ospătăroasă. Aceasta o ajută să aducă 
o tavă mare, pe care se afla un borcan cu lapte, 
farfurii, zahăr, fragi și pere. Ne așazarăm și în
cepurăm să mâncăm. Anușca îșî scoase pălăria; 
perul ei negru, tuns și pieptănat ca al unui copil, 
cădea în șuvițe groase pe urechile ei și pe gât. 
Presența mea o făcea să se* sfiască, dar Gagin 
îi Zise :

— Haide, Anușco, nu face pe ariciul; Domnia- 
lui nu mușca.

Aceste vorbe o făcură să surîdă, și puține clipe 
în urmă ea-mi vorbi fără nici o sfială. N’am în- 
tilnit încă în viață o fire așa de neastâmpărată: 
ea nu sta nici un minut în odihnă. De abia s’a- 
șeZase jos, iar se sculă, alergă spre casă și a- 
părea din nou cântând încetișor; adesea rîdea și 
rîsul ei avea în el ce-va ciudat. Ai fi Zis că nu 
era stîrnit de convorbirea noastră, ci de niște, 
idei ce-i treceau prin cap. Ochii ei mari erau 
nemișcați. limpeZi, nesfioși; adesea ea clipea ușor 
din pleoape și privirea-i devenea de o dată dulce, 
adâncă, duioasă.

Stăm de vorbă aproape de done ceasuri. Ga
gin porunci să aducă o sticlă de vin de Rin, 
pe care o golirăm fără să ne grăbim. Musica nu 
încetase; dar sunetele, pe care ni le-aducea vântul, 
păreau mai dulci și mai delicate; focuri s’a- 
prindeau în oraș și pe rîu. Anușca aplecă de o 
dată capul; buclele perului ei lung îl acoperiră 
fața, ea suspină și remase cât-va timp tăcută. 
Apoi ne spuse că îi era somn și intră în casă- 
dar o zării la fereastra închisă a odăii sale, deși 
aceasta nu era luminată, și veZui că stătu acolo 
timp îndelungat.

RaZele lunei, care răsări în sfîrșit, se oglin

diră în apele’ Rinului, și totul se schimbă fără 
ee veste; lumini și umbre apărură din toate 
părțile, și chiar vinul din paharele noastre de 
cristal căpătase o strălucire misterioasă. Vîntul 
stătu; ai fi Z>$ că, închiZendu-și aripile, el mu
rise ; pămentul începea să exale o căldură mi
rositoare.

— E timp de ducă! strigai eu. Altminteri nu 
voiîi mai găsi pe podar.

— Da, e timp, îmi respunse Gagin.
Pornirăm la vale pe cărarea care cobora mun

tele. De o dată auZirăm în urma noastră petre 
care se rostogoleau. Era Anușca, care venea fuga 
după noi, ca să ne ajungă.

— Te credeam culcată, îi Zise fratele seu.
Insă ea nu-i respunse și continuă să alerge.
Câte-va lampioane, pe care studenții le aprin

seseră în grădină, aruncau incă o licărire mu
ribundă, care lumina frunzișul pomilor, la pi
cioarele cărora ardeau, dându-le un aer de ser
bare și un aspect fantastic. Găsirăm pe Anușca 
pe malul apei; vorbea cu podarul. Eu sării în 
barcă și-mi luai remas bun de la noii mei 
prieteni; Gagin îmi făgădui să me visiteze a 
doua Zi- II întinsei mâna, pe care mi-o stîrnse 
cu putere ; erani să daîî cea-laltă mână Anușcăi, 
dar ea se mulțumi să me privească, înclinând 
capul.

Luntrea se desfăcu de țerm și curentul o duse 
cu repeZiciune. Podarul, betrân vinjos, își cu
funda vîslele cu putere în apele negre ale flu- 
vtulul.

— Era să intrați în oglindirea lunei, ne 
strigă copila, și ați turburat-o.

îmi aruncai ochii asupra rîului, care în
conjura luntrea cu valuri închise și amenință
toare.

— La revedere! strigă Anușca pentru ultima 
dată de pe mal.

— Pe mâne, adaogă Gagiu.
Luntrea ajunse la cel-l’alt țerm. Me coborî! 

pe uscat și privii n urma mei, dar nu mai ve
Zui pe nimeni pe cel-l’alt mal. Reflectul lunii 
se întinse din nou, făcând o punte de aur pe 
suprafața rîului. Ultimele acorduri ale unui 
vals de Launer se aiujiră din depărtare, parc că 
mi-ar fi Zis adio. Gagin avea dreptate; acele su
nete depărtate făcură să-mi vibreze toate coar
dele inimii. Me întorseiii acasă, apucând peste 
câmpuri, cufundat într’o întunerecime desevîr- 
șită, aspirând cu sete aerul îmbălsămat, și când 
intrai în odăița mea, o turburare delicioasă, nu 
știu ce așteptare nedeslușită, îmi cuprinse su
fletul. Me simți! fericit..., dar pentru ce ? N’a- 
vearn nici o dorință, nu gândeam la nimic...., e- 
ram fericit.

Această desfășurare a simțirilor duioase și 
vesele me făcu să zîmbesc, și ine grăbii să ine 
culc. In momentul, în care eram să înshid ochii, 
’mi adusei aminte că nu cugetasem de loc la 
neomenoasa mea... Ce însemnează aceasta? me 
întrebai; oare nu mai sunt îndrăgostit?

— Dar de abia îmi pusesem această între
bare, adormit, și somnul îmi fu nu se poate 
mai liniștit, ca al unui copil în leagănul seu.

III
Adouă-Zi dimineață (eram deștept, dar încă în 

pat) se auZi sub fereastra mea sgomotul unui 
baston și apoi glasul lui Gagin. El cânta :

Ești încă în brațele somnului ?
In sunetul chitarei venii să te deștept.

Me grăbii să’I deschid ușa.



— Bună-ijiua, îmi (Țse el intrând, turbur cam 
de vreme ; dar este un timp splendid afară! O 
răcoare delicioasă, rouă, cântecul privighetorii....

Me îmbrăca!; trecurăm în grădinița mea și 
ne așezarăm pe o bancă. Ne aduse cafeaua și 
noi cantinuarăm convorbirea începută. Gagin 
îmi spuse proectele de viitor; stăpân pe o a- 
vere destul de frumoasă și neatîrnând de ni
meni, voia să se consacre picturii, și’i părea 
ren numai de un lucru : că se apucase de ea 
cam tânjiu ; cheltuise fără vre-un folos o maro 
parte din tinerețea lui. La rîndul meii, eu ii 
destăinui! planurile mele și profitai de prilej 
pentru a-I spune secretul patimi! mele nenoro
cite. Me ascultă, răbdător, dar mi se părea că 
el nu punea mare preț pe această destăinuire_ 
După-ce respunse cam de politeță, de doue-trei 
ori, la suspinele mele, îmf propuse să-i ved 
studiile de pictură. Primi! cu multă plăcere.

Anușca nu era acasă. Gazda ne spuse, că tre
bue să fie la ruină. Se numeau ast-fel în oraș 
remășițelo unui castel feudal, care se ridica la 
loue trei kilometre de oraș. Gugin îmi arată 
mate cartoanele sale. Studiile sale aveau multă 
viață și adever; ce-va liber și nestios; dar nici 
inul nu era isprăvit și desemnul îmi păru ne
îngrijit, necorect. I! spusei părerea mea cu sin
ceritate.

— Da, da. îmi respunse el suspinând, ai 
Ireptate. Toate astea sunt destul de rele și do
vedesc mare neîndemânare. Ce să fac? N’am 
ucrat de ajuns. Acest reu obicei pe care îl avem 
101 rușii, de a începe și de a nu sfârși—ne 
stăpânește mereu. Când medităm vre-un proiect, 
iu <)ice—un vultur care planează în ceruri ; chiar 
le-ar fi să mișcăm din loc pământul, am între- 
irinde bucuros chiar această lucrare imposibilă ; 
Iar când vine momentul executării planurilor 
loastre, toată destoinicia noastră dispare.

începusem să-l îmbărbătez; el făcu un gest 
:u mâna, își adună cartoanele și le aruncă pe 
canapea.

— Cu multă stăruință, voi ajunge, ijise el în- 
re dințlj în cas contrar voi fi unul din acei 
îobili tot-deauna minori, cum sunt așa de mulți 
ie la noi. Hai să căutăm pe Anușca.

Plecarăm. (Va urma)

REFLEXIUNI
Mare bine-facere e cultura, dar cultura cea 

ideverată și potrivită cu sarcinele ce vei avea 
■ă porți în viață, iar nu îngrămădirea de cu- 
îoștințe, de care nu ai, la urma urmelor, nici 
> trebuință.

Par’că me ved, când mi-am terminat studiile, 
:u perul adunat moț în vîrful capului și sub- 
irică să me frângi. Brațele îmi erau subțiri ca 
de unei fetițe de cinci ani, numai capul îmi 
;ra greu, de abia ’1 mai putea duce bietul corp 
ilăpând. Nici că era însă mirare, când în el pur- 
am și zestrea mea, pe care o prețuiam la nu 
nai știu câte (jecimi de mii do franci.

Și cum, pentru Dumnezeu vei mai găsi o fată 
le o fericită constituțiune trupească, dacă 10, 
.1 și chiar mai mulți ani de-a rendul ne plan
ăm fetele pe băncile școlii, iar de igiena tru- 
>ească și de desvoltarea aptitudinelor femeești 
limenî nu se îngrijeștej Vecinie cu coatele pe 
•ancă, ca să sprijinești bietul cap, tot înveți, 
nveți până ce nu ți-se ascuțesc nervii într’a- 
âta, că nu mai poți să atuji o scârțiitură fără 

ca să te treacă un curent prin tot corpul. Nu 
cum-va să te întrebe cine-va de done ori ace
lași lucru, că ți-se face reu.

Ar merge poate și asta, dacă n’ai fi femee și 
ast-fel expusă Ja pericolul de a te mărita. Cu 
nervii atât de subțiați viața casnică e adese-ori 
insuportabilă.

Vrend-nevrend, trebue să ai aface cu slugile, 
oameni de cele mai multe ori proști, cîrora 
trebue să le spui un lucru și de trei ori și tot 
’ți-1 face anapoda. Bară tu n’ai fost crescută așa 
ca să poți suporta asemenea -mici miserii.

Când creiji că ești mai liniștită și te așeiji în 
toată tigna la pian, ori iei o carte în mână, te 
pomenești c’o troncănitură, în cât vai de ure
chile tale subțiate prin musică.

— Dar mai încet, pentru Dumnezeu, că me 
asurzești!

— Coconița,—inii <jice bucătăreasa,—am uitat 
să cer zachăr!

Aveți odată să isprăviți cu nimicurile voastre ?
N’ai vrea, dar tot te duci să iei cheile, dacă 

ții la punga ta.
Nu-i vorba, sunt și cocoane mai practice, 

care nici nu se mai lasă să fie «agasate» de 
slugi, ci le lasă toate pe mâna lor ori pe a 
«Domnului». Dacă ai însă tragere de inimă pen
tru casa ta, dai o dată din picior.

Sluga, care are cu totul alt-fel de nervi, ră
mâne cu ochii înholbați și dice în gândul ei : 
«Ț)eu că cocoana noastră nu e sănătoasă! Să 
păzească Dumnezeu! să nu te apropii de ea» 
când citește ori cântă la clavir, că nu o mal 
cunoști de supărată ce e».

Dar când mai vin și copii, --ceea ce ori-și 
cărei femei măritate i se poate întâmpla? Dacă 
plâng, te *agasează« ; dacă sunt prea sgomotoși 
în veselia lor, te »agareaza«; dacă să ceartă în 
tre denșii pentru o bucățică de hârtie, ori pen
tru coada ruptă din trunchiu a calului, voind 
s’o aibă fie-care, vai de nervii tei.

Pune în mijlocul acestei vieți o biată femee 
slabă și nervoasă, și n’o să te mai miri nici de 
copiii lasați în grija slujitor, nici de mulțimea 
caselor; în care biata mamă e mai mult bolnavă 
decât sănătoasă.

Le vedem aceste ci toții, și totu-și puțini 
sunt aceia, care admit, că cea d’întâiu grijă a 
noastră trebue să fie aceea de a crește femei 
culte ’pentru familie, deprimjendu-le la toate 
nevoile acestei vieți, scoțând la iveală calitățile 
cele bune ale mumelor și ale bunicilor noastre 
și sedind în sufletele lor tinere conștiința dato
riilor femei! către familie, către biserică și către 
societate.

N’ași fi cutezat, poate, să le scriu aceste, dacă 
nu mi-ar fi căijut, din intemplare, în mână 
doue cărticele publicate de d-1 I. C. P. (dacă 
nu me înșel d-1 I. 0. Petrescu) asupra școlilor 
nostre *)•

învățătoarele, — <Țce d-1 I. C. P. — sunt 
ceea ce le-au făcut școlile noastre. Li s’a cerut 
carte și ear carte, — și carte au învățat, în
cât cu respectabile escepțiuni, multe au ajuns 
aproape să-și uite și sexul. Și dacă naturi bune 
aii fost, s’au distins prin propriul lor merit 
inăscut. Nu însă aceasta, din nenorocire, este 
majoritatea cașurilor. — Ce nu ar face, cu toate 
acestea, din femeea română, deșteaptă din na
tură, o cultură specială a inimii, căci inimă au 
toate . . .«

«9 „Școalc“. Propuneri etc. de I. C. P. Tipo-Litog.
E. Grassiani, 1893. — „Școale“. [Urmare], Tot-acolo.

Sunt fără îndoială și la noi școli-private, în 
care e purtare de grijă și pentru cultura inimii: 
în cele mai multe însă se împlinește numai o 
datorie, aceea ca copilele să învețe; cât pentru 
rest, ele se cresc singure.

Buimăcite de idealurile tinerețelor, se lovesc, 
bietele, de zidurile [strimte ale odăilor, se îm- 
pedecă în copiii lor, se isbesc de prostia slugi
lor și de nevoile vieții (jilnice, pe care abia în
cetul cu încetul ajung să le cunoască.

Hei’.a.

DIVERSE

Șansa candidaților la însurătoare

Un doctor englez s'a ocupat îndelungată vreme 
cu statistica căsătoriilor. Ca resultat al cercetă
rilor sale spune el, că în privința conchistelo» 
cea mai mare șansă o aii 1) actorii—dar nu cei 
dramatici, ci comicii,—2) ofițerii. Scriitorii, și 
mal ales scriitorii dramatici, nu se bucură de 
o prea mare trecere in fața sexului slab.

Până aci ar mai merge ! Dar, când spune că 
bancherii nu prea au cătare în tîrgul de fete...

Se poate însă ca în Londra să fie așa! Pro
babil că din causa că această breaslă nu are așa 
multă vreme de perdut...ca cele doue mai-sus 
pomenite. Căci al lor este proverbul : Timpul e 
bani!

Mormântul unei polițe

Un negustor de ferării cu numele Ignaț Muuk, 
din Mișolcz (Ungaria), fugit din arest, unde era 
deținut pentru escrocherii și faliment fraudulos, 
în (filele trecute s’a reîntors în orașul seu și s'a 
constituit singur prisonier.

Incepându-se cercetarea în contra lui,i se arată 
o poliță cu iscălitura falșifiată de dînsul. Acusa- 
tul o avea în mână, și o întoarce, o sucește, să uită 
la ea, și de-odată... o înghite pe ne amestecate. 
Comisiunea a remas cu gura căscată, vedenii 
cum trece polița din lumea fenomenală; iar Ig
nat Munk a început să’și consoleze judecătorii 
cu fraza din scriptură «Toate sunt deșertăciune !*

O niamâ denaturați

Monitorul Oficial cu data de eri, publică in
formația că la 8 Noemvrie a. c, pe la orele T 
dimineața s’a găsit în părîul din mahalaua TăL 
păriel din orașul Botoșani o copilă moartă, năs
cută de curînd.

Părerea medicală arată, că acest copil fiind 
născut viu a fost arunsat în glod și s’a asfixiat.

— Păcatele părinților,—de multe ori le plu
tesc copii cu viața!

Un gust abitir

Un bărbier din Viena cu numele Ruppert, 
condamnat la moarte pentru un asasinat, prii— 
mește cu sînge rece șentința ce i-o citește pro
curorul, și e condus pe urmă în celula sa, ca să 
se gândească și să spună mai apoi, care îi oste 
ultima dorință, la înplinirea căreia, știut este, totr 
condamnați! au dreptul.

înainte de a pleca la locul execuțiunii, pro
curorul îl întreabă pe Ruppert, daca are vre-o 
dorință.

— Da! respunse condamnatul.
— Și care anume? îl întrebă procurorul.
Bărbierul începu să și sucească mustața, și* 

uitându-se galeș la precurorul, care avea o barbă 
mare și nepieptenată îi respuese:

— Ce bucuros v’aș rade pe dumneavoastră, 
domnule procuror!



Coartă Intre lucrători
In seara de 8 Noemvrie a. c., lucrătorii de 

la linia ferată în construcție Fetești-Cernavoda, 
anume Neculae Săulescu, Tudor Colominschi și 
Anghel Popescu, bend în cantina lui Petmeți, 
din balta Fetești, s’au luat la ceartă; acolo ve
nind supraveghiătorul de lucrători, Ioan Geor
gescu, cu o armă pe spate, ce o purta de obi- 
ceiu, a voit să ’! liniștească, și, schimbându-se 
între denșii vorbe insultătoare, s’aii luat la bă- 
tae cu toții, în care timp arma lui Georgescu 
s'a descărcat și a împușcat pe unul dintr’enșii, 
anume Anghel Popescu, care a murit imediat.

Cașul s’a comunicat parchetului, înaintându se 
și acusatul.

Sr.

ȘTtRI TELEGRAFICE
Coburg, 4 Decembre. — Gazeta din Coburg 

anunță că ducele de Coburg a renunțat la func
țiunile sale dc membru în consiliul privat al 
Mare! Britanii.

Abaz.zia, 4 Decembre. Starea d-lui Dokici s’a 
îmbunatăț t. .

cEorrio^

Mai mulți membri ai consiliului de admini
strație ai societății «Unirea», nepresentându-se 
la judecata procesului, pe care li l-a intenta, 
d-l Pană Buescu, procesul s’a amânat din nou 
pe (Jiua de 10 decemvrie.

Societatea macedo-română din București a de
cis sâ înființeze doue școli în Macedonia.

La esamenul pentru gradul de maior au reu
șit—din artilerie—următorii domni căpitani : Pa- 
raschivescu, N. Popovici, V. lonescu, G. Paladi 
Parapeanu ți Mircescu.

nainte de a-I fi sc-

portul Brăila mai 
ea ori când. Numai

piarele din Viena povestesc despre un atentat 
neisbutit contra prințului Bulgariei.

Un oare-care Ivanof, fost locotenent în ar
mata bulgară, care fugise în Rusia cu niște 
bani din casa regimentului seu, și fratele aces
tuia, student din Sofia, pusese la cale atentatul. 
Au fost însă arestați mai 
vîrșit.

♦
Anul acesta a plecat din 

multe vapoare cu cereale 
până acuma deja s’au expediat peste șease sute 
de vapoare mari, care au încărcat tie-care de la 
7000—9000 kile, afară de șlepuri, care pleacă 
regulat la Sulina unde se încarcă vapoarele cele 
mari care nu intră în Dunăre. Prețurile cu tot 
exportul mare nu s’au ridicat. Șe speră că ac
tivitatea din port va dura până pe la mijlocul 
lui Decembre.

S'au acordate van tagii le legii pentru încuragiarea 
industriei naționale următoarelor fabrici : Naf
tali (cherestea) din Galați; Socitatea in comandită 
din Brăila, pentru fabricarea de ciment ; Lud- 
vig-Ioziek (paste făinoase) din Galați ; și Artonv 
C-nie (turnătorie) din Iași.

V ♦
Duminecă au ars doue case în Sinaia. Focul 

a isbucnit în casa d-lui Nicolau,- de unde s’a 
întins la o casă vecină a d-lui Dumitrescu. Am
bele aii ars cu desăvîrșire.

*. ♦
D-l de Biilow, trimis extraordinar și ministru 

plenipontențiar al Germaniei, a tremis M. S. Re
gelui o scrisoare de felicitare din partea îm
păratului Germaniei, ca respuns la notificarea ce 
i s’a făcut de către Suveran al nostru pentru 
nascerea Principelui Carol.

Regele a priimitdin partea Imperatului Aus
triei* o scrisoare prin care ’! notifică căsătoria 
A. S. I. și R. Archiducelui Iesef August cu A. 
S. R. Principesa Augusta-Maria-Luisa de Bavaria.

♦
A. S. R. Principele Ferdinand a primit să fie 

protectorul Societății venătorilor di București.
♦

Sau disolvat de către ministrul de interne 
consiliile comunale rurale din Carpenii (Dolj) 
Fântânele-Negre (Mehedinți), Cosmești (Tecuci), 
și Costinenii-mari (Rîm.-Sărat).

S’au arestat în Craiova și s’au estradat in 
Serbia prin Turnu-Severin, un oare-care Spirea 
Cadta și nevastă-sa Elena, acusați că an ucis pe 
locotenentul șerb Velimir Todici.

O depeșă din Viena cu data do 4 Decembre 
anunță, că Duminică seara a avut loc un prânz 
la Curte; printre invitații au fost ministrul și 
atașatul militar Român.

Eri a venit la Cameră proectul de lege asu
pra Băncii agricole. După o lungă discuțiune, în 
care d-nii Balș, Stolojan și Fleva au combătut 
proectul de lege, iar d-nii I. Miclescu, raportor 
al legii, și d-l M. Ghermani ministru de Finanțe 
au susținut legea, discuțiunea s’a închis, rămâ
nând ca astăcji să se voteze luarea în conside
rație.

DIN CORPURILE LEGIUITOARE

CAMERA
Ședința de la 23 Noembre,

Presinți 110 d-ni deputațî:
Se fac formalitățile obicinuite.
D. Rosnovanu, președintele comisiei de veri

ficarea titlurilor, comunicând că d. Tutov nu 
vine să ia parte la lucrările comisiei, se alege 
d. Isăcescu.

Se votează luarea în considerație a proectuluî 
de lege pentru înființarea băncilor agricole cu 
97 voturi pentru și 19 voturi contra.

Articolul I se votează fără nici o discuțiune.
La articolul II d. Poenaru Bordea cere cu

vântul și spune că va propune un amendament 
să se ridice capitalul băncii agricole de la 5 la 
10 milioane, iar la cas de nevoe să se ridice la 
30 de milioane.

Punându-sela vot amendamentul, este respins.
D-nul Ministru de finance spune, că este de 

ajuns capitalul de & milioane’condus bine, căci 
cu aj utorul bonurilor de casă operațiea este de 
10 milioane. Se votează articolul II și III cum 
sunt în proect.

D-nul Poenaru Berdea propune un articol adi
țional : că ori-ce bancă particulară instituită con
form lege! se va bucura de aceleași drepturi.

Comitetul delegațilolor respinge acest amen
dament.

D-nul A. Stolojan susține amendamentul. De 
asemeni și d-nul N. Fleva.

D-nul M. Ghermani spune că această bancă 
nu e monopol, dar când corpurile legiuitoare vor 
voi a înființa credite nu are de cât să le înfiin
țeze cu votul camerei și prin o lege nouă.

ULTIME INFORMAȚIUNE

Pentru aniversarea împlinirii vîrsteia de 70 
de ani D. Lascar Catargiu s’a decis să se dea un 
banchet de 100 de tacâmuri

La Cameră aQi era mare ceartă intre D. Po
povici și Dobrescu—Argeș. D-l Popovici a dat 
lui Dobrescu un amendament iscălit de 30 de 
deputațî spre a’l depune a<Ji pe biurou; dar 
Dobrescu nu l’a depus.

De aci ceartă între acești doi domni.

Poliția capitalei a reușit a descoperi pe înca
satorul d-lui Mărgăritescu, un a nume Cohen, 
care fugise din București dupe-ce încasase suma 
de peste șease mii de lei.

Cohen petrecea liniștit în Berlin și voia sa 
plece în America.

El va fi adus în țară imediat ce se vor ter
mina actele pentru extrădare.

♦
Din Macin se telegrafiază poliției noastre că 

un individ Dumitru Ivanov a furat suma de 
2400 leî de la negustoru Ghirbanoff și a dispărut.

♦
In Moldova zăpada a acoperit de vr’o trei 

degete toate câmpurile. Zăpada a că<Jut la timp, 
căci toate arăturile și semenăturile erau făcute.

•
In comuna Scorțeni din județul Buzfiu, locui

torii s’aîi opus eri la înmormântarea unui țigan, 
sub cuvînt că acesta este neîmpămentenit și ci
mitirul e pe locul lor.

Intervenind autoritatea, a liniștit pe săteni.
♦

A. A. L. L. prințul Ferdinand și princesa Ma
ria, au asistat aseară la representația operei 
Ballo în Maschera.

In pădurea Crețulești, lângă comuna Ștefa- 
nești, s’a găsit cadavrul unui caporal din reg. 
No. 6 de artilerie.

S’a numit o anchetă să cereeteze această a- 
facere.

♦
Poliția Capitalei a reușit a pune mâna pe o 

asociație de hoți de cai.
Sâmbătă seara pe la orele 11 un sergent, 

prindeml pe un țigan cu un cal de furat, l’a 
dus la poliție unde, luându-i-se interogatoriul s’a 
descoperit că țiganul Ioan Vasile era în tovă
rășie cu Angliei Toma, cârcîumar din strada 
Șerban-Vodă No. 230.

Angliei Toma, femeia lui și țiganul Vasile 
sunt arestați.

Tot cu această ocazie un comisar, ducendu-se 
să facă perchiziție la Stoica Laar, locuitor în 
câmpul Luther, la spatele gării Filaret, Stoica 
când bătu comisarul la ușe să i se deschidă, 
cine-va sări pe fereastră.

Comisarul se repezi și puse mâna pe cel ce 
fugea, dar acesta scoase un cuțit cu care însă 
nu se folosi de oare-ce comisarul i-1 luă; atunci 
necunoscutul trase mai multe focuri de revol
ver, dar nu atinse pe comisar, și dispăru. Se 
află apoi că cel ce dispăruse era vestitul hoț 
evadat din Ocne, Marunțelu.

ULTIME TELEGRAME

Agenția Română
Constant ir; opole, 5 Decembrie. — Carantina 

pentru proveniențele României ce vin prin Du
năre sau prin Marea Neagră a fost redusă la 5 
dile. Carantina va fi făcută la Sinope.

Răspundetor pentru redacție Ion Slavici.

ACTE Șl DOCUMENTE
din

a Iui
Mihail Kogălniceaun

relativă la
RESBOIUINDEPENDEȚEI ROMÂNIEI 1877-78 

publicate de
Vasile M. Kogălniceaiiu

Apărute până acum primele 3 fascicule djn vol. I.
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forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesc!, cu o cheltuială de 
40—50 bani pe săptămână numai.

_________________________________________________________________________________
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ABONAMENT pentru 50 fascicule, 20 lei 
» * 95 „ 11 „

trimise franco in totă țara.
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 Primele fascicule vor coprinde, între sgj

altele: Trubadurul de Delavrancea, mF

Năpasta de Caragiale, Influenta ,flB| • 
împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siile lui Neculai lorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Gaster, Conferin
țele Atheneuluă Român, etc. etc. etc.
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CEL mii SUPERB C1DOU DE CRÂCIUH Șl MUL NOU
COLECTIUNEA REVISTEI

i A M I C U L COPIILOR 
:p:e: -atstzi ±e©±—©2—©a

DOUE VOLUME IN CUARTO, PESTE 1.500 PAGINI TEXT

Având peste 40® de tablouri II—Cu pref de IO Iei

%%%

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

Depus spre vînsfare numai la librăria I. V. SOCBC.
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FANTEZIE, TITLURI, CALIGRAFICE, GOTICE, FLORATE, etc. ETC.

^9E^ia DE L/ț^.
MAȘINI NOUI

DIN FABRICA

PARIS ITALIA

\y>

COLECJIUNI NOUI DE ORNAMENTE

HIIMUKI (WUCTR ruvikl IX-1'il.A'filM KOI BE STABILIMENTE TirOCKAHCBNOTE Ml ZiCAI.fi Șl UTERE CYRILICE PENTRU CĂRȚI BISERICESCI£'"” 'b't

MAT’ÎIȚE ORIGINILE j
HI»

AMERICA

FRANȚA

GERMANIA |

FESTE 30.000 MATRIȚE ORIGINALE

DE D1FL2HITE CARACTERE w

LATINE, GERMANE, RUSE, BULGARE, GRECE, EBRAICE ț

j
J lălăi 11 1W5 MJLJ

i REGLEȚl, quadrați 
&

%

Biciclete de siguranță ,sSP©SlT” din carl am vândut peste 400 bucăți în România fiind 
mal apreciate în străinătate! Mers ușor! Eleganță complectă! Cea mai mare soliditate!

KIAȘI^E DE CUSUT neîntrecute în SOLIDITATE, LUCRARE și ELEGANȚA 
Premiate la t6te cxposițiunile cu primele Medalii și Diplome de onore 

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

4
BOGAT ASORTIMENT IN LITERE 

t>s

C L I Ș E R I E
ULTIMUL SISTEM IN METAL SI GALVANOPLASTIE

LINII DE METAL, TĂIATE SISTEMATIC

î ȘI TOT FELUL DE ALBITURI

K2T Prețurile Stabilimentului sunt cu 25 *!„ mal eftine de cât ale tuturor fabricilor din streindtate, osebit 
de spesele de vamă și transport.

fâs* Se primește In sditaih material rechin en prețuri avantag-iose *Eaj | țfcfi- Condiționa fitrorablle In plăți *>lj

B. D. ZISMAN
DEPOSITARUL GENERAL DE LA

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

(lângă farmacia Bras, vis-â-vis de Luvrti)

ILST VÎNZARE ÎN RATE ”£JI
Cataloge și informațiuni GRATIS și FRANCO, rugând a comunica ce anumd voiți să cumperați.

ZiCAI.fi

