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CONDESCENDENȚĂ
De la Nistru pân’ la Tisa, 
Tot Românul plânsu-mi-sa.

N’a fost bun ceasul, în care d-1 Alexan- 
Iru Lahovary a scăpat vorba, că Românii 
.rebue să fie mai „condescendența!

A scăpat-o însă, pentru-că nu cunoaște 
pe oamenii, la care se adresa, și nu pu
tea să-și dee seamă desprea efectul ne
spus de reu al vorbei, pe care o ros
tește.

Cum adecă și de ce și față cu cine să 
fim «condescendențl» noi Românii de 
peste Carpați — și noi Românii în ge
nere ?

Domnul Alexandru Lahovary ar trebui 
să ni-o mai spună și aceasta ort să însăr
cineze pe vre-una dintre slugile sale să 
ni-o spună, fiind-că noi suntem, precum 
se vede, prea proști, ca s’o putem în
țelege așa numai dintr’o scurtă indica- 
țiune.

Părinții noștri n’aii fost, ce-i drept, boeri, 
dar erau oameni cu simțimnet de digni- 
tate, au stat in tinerețea lor, la 1848, sub 
furcile ungurești și ast-fel au crescut co
pii, care stau mai bucuros în temniță, 
decât ca să suferă in tăcere umilirea nea
mului lor.

Ni-am mai petrecut apoi tinerețele sub 
inriurirea Maghiarilor, care consideră prea 
multa ^condescendență» drept nemernicie, 
și ținem prea mult, ce să le iasă Maghia
rilor din minte gândul, că Românii sunt 
niște nemernici.

Cum dară am pute noi să înțelegem 
sfatul d-lui A. Lahovary ? EI ne vine prea 
târziu, ne sună a străin, ne pare neînțeles, 
ne îndârjește.

Majestatea Sa Imperatul Francisc Iosif I. 
a luat și la 1848, și mai târziu angagia- 
mente foarte lămurite față cu părinții noș
tri. In ciuda acestor angagiamente noi și 
frații noștri suntem tratați ca niște străini 
in țara noastră, suntem jigniți în intere- 
resele noastre materiale și morale, în sim- 
țimentul nostru de dignitate și în conștiința 
națională, care la noi e mai desvoltată de 
cât la mai fericitul d. Lahovary, pe care 

nu-i doare, când noi suntem loviți. Multi, 
foarte mulți, dintre noi au fost nevoiți să-și 
părăsească țara.

întrebăm pe d-1 A. Lahovary : ar fi d-sa 
condescendent, dacă d-sa însu-și, vre-o 
rudă ori vre-un prieten al d-sale ar avea 

>să le suferă aceste?
Noi cu toate aceste suntem cu cea mai 

deplină condescendență față cu monarchul 
părinților noștri. D. Lahovary, adi consi- 
liar al Majestății Sale Regelui Carol I, n’a 
fost în toate momentele vieții sale atât de 
condescendent față cu Monarchul seu ca 
Românii de peste Carpați față cu mo
narchul lor. Chiar noi, care am fost alun
gați din țara noastră, respectăm atât de 
mult simțimântul poporului, din care am 
ieșit, in cât nu ne-am ridicat nici odată 
glasul contra monarchului, care acum nu 
mai e al nostru, ci am căutat, din contră 
să-'i câștigăm simpatii pretutindenea, unde 
ne aruncă soarta.

Nu e pentru d-1 A. Lahovary destulă 
atâta «condescendentă» ?

Dându-și seamă despre cele ce se pe
trec, Românii din țevile coroanei ungare 
au înțeles, că monarchul lor â voit, dar 
nu a putut să se țină de angagiamentele 
luate. A trebuit să țină seamă de interese 
mai mari; a avut să se lupte cu greutăți, 
pe care nu a putut încă să le învingă. Ro
mânii au să suferă, pentru-că alții s’au 
pus între denșii și Tron: vrea d-1 Laho
vary să fim condescendenți și față cu acești 
alții, care pe noi ne asupresc și umilesc 
în fie-care di pe monarchul părinților 
noștri ?

0 va fi voind și aceasta, dar atunci vrea 
ceea ce nu e cu putință și când o cere, 
nu potolește focul, ci mai vîrtos îl stîr- 
pește !

Cum adecă : nu suntem noi oameni de 
o potrivă cu foștii nemeși ? Avem noi 
să fim „condescendenți11, când și ne insultă, 
și ne lovesc ? N’avem noi să ne îndârjim, 
când ni se dă sfatul să fim „condescen
dența ‘l

Noi voim pacea, dar pacea numai intre 
bărbați se incliee : de la oameni nemer
nici se cere capitulare necondiționată.

D-1 A. Lahovary vorbește de o îndulcire, 
cași-când Românii, urmași ai iobagilor 
de odinioară, ar cerși grație ori favoruri.

Nu, Domnule Lahovary! — Românii nu 
cerșesc, ci prețuind dreptatea, și drepta
tea deplină!

Părinții noștri nu ne-au dat și nu ne-aii 
ținut cu cheltuelî pentru dânșii foarte 
mari la școală, pentru ca să facem burtă 
pe nemuncite, ci pentru ca să continuăm 
cu mai multă pricepere lupta, in care 
atâția dintre dinșii au sângerat.

Oasele părinților noștri s’ar cutremuar 

prin morminte și frații și surorile noastre 
n’ar mai voi să ne primească la casele lor, 
dacă am scăpa vre-o dată din vedere 
această menire specială.

1-e ușor d-iui A. Lahovary, dar ni-e 
greu noue, care ținem la dragostea celor 
de a casă'.

loan Slavici

DESPRE ROLUL RUSIEI
în

GESTIUNEA LIBERĂRII POPOARELOR CREȘTINE DE SUB JUGUL STRĂIN

Țarul Theodor Ivanovici, urcându-se pe tron 
a trimis, ia 1584, p’un ambasador al său la 
solt?n>il Amurat, pentru a’l anunța despre în
coronarea sa. Ambasadorul acesta aducea sul
tanului o s risoare autografă din partea ța
rului și '-i cea scrisoare pravoslavnicul Țar 
al Rusiei scria între altele, următoarele: «Pre
decesorii mei Ivan al III-lea era amic al lui 
Baiazet, Țarul Vasili amic al lui Slime, iar 
Ivan al IV era prieten al lui Soliman, și ei toți 
își (Jiceaîi frai și erau legați printr’o iubire 
reciprocă ^rioasă, așa să fie și între noi....» 
Ambasadorul rus avea de misiune să ceară 
la Stamhuî de ia sultan, ca să trămită su
blima Poariă la Moscova un representant al 
ei. La aceasta turcii au respuns, cum că ne 
avend cu Rusia alte daraveri de cât comer
ciale, n’aii nevoie de un representant.

Până la ce punt Moscova cerșea amicia de 
la turci, se poate vede din faptul, că la 1592 
adunarea boerilor din Moscova a hotărît să 
expedieze la Moscova p’un ambasador spe
cial, cu scop „de a reaminti sultanului despre 
vechea amicie a Rusiei cu sultanii repausați.“ 
Astă dată ambasadorul rus i-a făcut sulta
nului împărtășire, că regii Spaniei și ai Po
loniei înduplecă pe Țarul de a porni resboi 
contra turcilor, dar că el nu îi ascultă și vrea 
să remâe prieten.

Adeverat că p’aceste vremuri de la Apus 
soseau îndemnuri la Moscova, pentru a îndu
pleca pe Țar să rumpă amicia sa cu Turcii 
și să vie în ajutorul popoarelor creștine de la 
răsărit. In acest timp la Moscova puterea 
boierului Boris Godunoff creștea mereu. Acest 
boier, voind a se apropia de Europa, părea 
că înclină spre dorința monarhilor creștini și 
voește a schimba vechea politică a Rusiei 
față cu Turcia. La 1593, anul urcării în scaun 
a lui Mihai Viteazul, veni la Moscova amba
sadorul împărătesc Wascoci. El demonstră 
boierilor ruși necesitatea unei coalițiuni a mo
narhilor creștini pentru liberarea popoarelor 
creștine. Respuns la îndemnul acestui amba
sador a fost darul făcut de Țar Cesariilul a 
unor blanuri pentru suma de 44.000 ruble. 
Cu acest dar Țarul seapă de a lua parte la 
resbelul în contra Turciei.

In afară de împăratul germano-roman în
demna pe Rusia la resbel cu Turcia și papa



Clement al VUI-lea. La 1595, anul bătăliei de 
la Călugăreni, sosi la Moscova ambasadorul 
papal, un slav, anume ComuloviO. El sfătuia 
pe Țar să ia parte la resboiul „pentru libe
rarea popoarelor creștine, care vorbesc lini- 
bele slave. “ îndemnul acesta a remas și el 
zadarnic.

Cu câți-va ani înainte, la 1586, s’a întîmplat 
însă un alt lucru, care merită să fie amintit.

In acest an a venit la Moscova un amba
sador al regelui Cachetinlei (Caucaz), care de
clară Țarului, că regele seu, fiind amenințat 
de Turci, cere să devie vasalul Rusiei. Ase
menea dorință a fost după placul Țarului 
Theodor Ivanovicî, care imediat porucni ca la 
titlul său să se adauge cuvintele : «Hosudar 
țerei Iverska, a țSriilor Georgiei, a țerii Ca- 
bardine, a princilor Cercasiei și a munților». 
Cu alte cuvinte un singur rege a Cachetiniel 
ceruse să devie vasal și țarul a credut nime
rit cu această ocasiune să primească sub scu
tul seu și pe toți princil Caucazulul, fără 
ca acești prinți să știe măcar despre aceasta.

Lucru de remarcat : cea mal mare parte 
din acești prinți domnitori erau musulmani. 
Rusia de o potrivă s’a aretat în acest cas 
gata de a libera de sub jugul otoman fie pe 
creștini, fie pe musulmani, numai și numai cu 
conditio sine qua non, ca liberați! să devie 
supușii credincioși ai țarului.

Insă și aci meschineria politicei mongole a 
Țarilor ruși s’a dat pe față de-a binele.

Temendu-se, ca nu cum-va regele Cache
tiniel să ceară ca Rusia, al cărei vasal pe sub 
mână s’a făcut el, să ’1 ajute în contra Tur
ciei, țarul rus a scris noului seu vasal, «să ur
meze a trăi cu Turcii în bună înțelegere, până 
ce monarchii creștini de la Apus nu vor do
borî imperiul otoman.

Cu alte cuvinte Rusia deja în secolul XVI 
nădăjduia să scoață castanele din foc cu aju
torul Europei; densa nu-șî însușea absolut 
întru nimic problema liberării popoarelor creș
tine de sub jugul turcesc, ci stetea la pîndă, 
ca în cas de se va putea, să beneficieze de 
resolvarea acestei cestiunî, în interesul șeii 
propiu.

Această trăsătură caracteristică de a face 
pururea politică de interes și a se feri tot- 
d’o-dată de politica de simțimînte sau poli
tica de idei mărețe este proprie mai cu seamă 
caracterului mongol al diplomaților muscă- 
leștl. Karamzin chiar, admiratorul acestei po
litice, vorbind de densa în opera sa «Istoria 
statului rus» (Istoria rosiiskago Gosudarstva) 
scrie : «Modul de a face diplomație Țarii lvan 
t Vasilievici și Theodor Ivanovicî ’l-au încetat de 
tla Tătari, sub jugul cărora nu de geaba a ză- 
«cut Rusia în curgerea de doue secole*.

--------------------OOOOgȘOOOo------------------

Din Macedonia
Corespondență particulară a „Corespondenței 

Române.^
Bitolia, 20 Noembre 1893.

In precedenta mea corespondență am spus, că 
interesele Românilor macedoneni nu pot fi de
cât identice cu ale elementului stăpânitor în 
contra ori cărei agresiuni venite din afară. Căci 
isbânda unui asemenea act ar periclita, pe lângă 
integritatea imperiului otoman, și existența na
țională a Românilor, care ar înceta de a mai 
exista ca un element de sine stătător.

Dacă Turcii sunt convinși că e așa, atunci 
de ce opresc sforțările Românilor de a se eman
cipa de sub jugul influențelor străine? De ce 
persecută în modul cel mai neonienos, cel mai 
ingrat pe niște bieți Români? cari dacă au co
mis vre-o greșală, o au comis-o, nu față de M. 
S. Sultanul, ci față de vecinii lor străini, cărora 
li se permite să-i desnaționaliseze pentru sco
puri politice.

Dar nu Turcii sunt vinovați; nu bărbații de 
stat ai Turciei sunt aceia, care ar vedea cu ne
păsare progresul propagandelor străine, a cărora 
program și țintă au avut ocasiunea de a le cu
noaște bine.

Vinovății sunt conducetorii mișcării naționale 
ale Românilor, iar Magiar și cei-l’alți profesori 
români, care zac în temniță, sunt victimele ino
cente ale devotamentului lor.

Mai nainte de a intra în alte ainenunte, să 
vedem care este pricina de zace în temnița cea 
mai infectă fruntașul românilor din Macedonia, 
George Magiar, cu doi al ți institutori, care acum 
și-au sfîrșit osîuda de un an de pușcărie.

Ciudată este împrejurarea, care a dat naștere 
procesului Magiar. Pe când o deputațiune de 
șease români se află la Constantinopole și face 
demersuri pa la sublima Poartă pentru recu
noașterea dreptului de a avea și Românii un 
episcop, precum au Grecii și Bulgarii, ministrul 
poliției trimite un ordin special ca să se facă 
perchisițiuni în casele a șeapte institutori ro
mâni, în a lui Magiar, în a lui Atanasescu, unul 
din membrii delegațiunii române. Pe când din 
cercurile interesate se svonește ca sigură is
bânda unui episcopat, la poliția din orașul nostru 
se traduce corespondența unui fruntaș român 
și a institutorilor ca foarte compromițătoare in
tereselor politice ale guvernului. Și nota bene 
că această măsură în contra Românilor nu emană 
de la autoritățile din partea locului, ci este or
donată de sus, și tocmai atunci când un con
sulat românesc se înființează pentru prima dată 
la Bitolia.

Aceste regretabile incidente sunt foarte semni
ficative pentru acela, care caută să descopere 
origina reului, isvorul, de unde pornește el.

Ministrul poliției să ordone perchisițiuni la 
cutare dascăl român, obscur chiar în vilaetul 
lui, la Maghiar, om pacinic și retras din viața 
publică, este o întâmplare care te aduce la cre
dința, că negreșit a fost cine-va care i-a denun
țat cu un scop, pe care puțini îl bănuesc poate. 
Denunțătorul să fi fost un grec? Nu credem a- 
ceasta. Turcii cunosc ce urmăresc Grecii și sunt 
sătul de patriotismul lor aparent. Daca această 
cale ar fi fost deschisă Grecilor, până acum n’ar 
fi remas casă de român nerăsfoită de poliție, 
ceea ce nu s’a întâmplat nici odată înainte de 
venirea consulului și de ducerea delegaților ro
mâni la Constantinopol. Cine dar să fi fost acel 
infam denunțător, care a putut să inspire încre
dere șefului poliției din capitala Turciei, și care 
era folosul co’l putea trage turburând ast-fel si- 
tuațiunea limpede a Românilor? Fără îndoială 
ca trebuia să fie un individ, căruia nu-i convenea 
nici Episcopat român să se înființeze, nici con
sul român să fie la Bitolia. Cine este acel in
divid și pentru ce nu’i plac aceste doue lucruri 
atât de importante pentru Români, prudența e- 
lementară ne face să le trecem în tăcere. Sunt 
multe căi și multe mijloace de a se convinge 
toți aceia, pe care îi interesează numele autoru
lui faptului și scopul care l’a împins la această 
infamie.

Dar toate aceste sunt conclusiuni pe hârtii 
care nu schimbă întru nimic situațiunea critic 
a bietului Maghiar, care zace într’o temniță in 
salubră, alăturea cu criminlii cei mai ordinari 
osendit la șapte ani pușcărie departe de soți, 
și nevărstnicii sei copii.

Zace viu în morment acest infocat român, vie 
timă al devotamentului seu pentru causa națio 
nală, iar această ingrată causă, pentru care pu 
rurea s’a luptat, pururea o a apărat cu pungi 
decchisă, cu mintea și cu inima plină de ener 
gie părăsește fără nici o mustrare de consciință 

Dacă pretutindeni așa ar face causă naționali 
precum în Macedonia, dacă așa sar resplăti oa
meni de inima și de energie, apoi să ni se per- 
miță a spune acelora, care cu vorbe frumoase și 
cu forme seducătoare ne engajază în lupte fără 
altă țință de cât acea de a face praradă de sen
timentalism numai, că sunt niște șarlatani or
dinari.

Magiar este vinovat sau nu ? este o întrebare 
pe care și-ar face-o ori cine ar cite celt ce pre
ced. Magiar nu este câtu-și de puțin vinovat; 
din contră, corespondența lui a demonstrat, că 
este supusul cel mai leal al M. S. Sultanului 
precum voi demonstra în viitoarea mea cores
pondență.

1 Aureliu
oooogoooo

Tractatul de comerț Româno-German.
Prin depeșă telegrafică.

Berlin 42 Decembrie. — Reichstag. A doua 
cetire a tratatului de comerț cu România. D-l 
Limberg Stirum declară, că conservatorii sunt 
nevoiți să voteze contra tractatelor de comerț, te- 
mendu-fee că Consiliul Federal nu va avea o 
compensație la paguba făcută agriculturii cu re- 
gularisarea chestiei monetare. Oratorul se teme, 
că în cas de înțelegere cu România grâul ru
sesc să se introducă ca contrabandă prin inter
mediarul acestei țeri.

D-l Marschall declară, că votul tractatului cu 
România nu va aduce nici un prejudițiu tracta
tului cu Rusia, care nu există încă. S’au luat 
măsuri ea să se împedice importațiunea grâului 
rusesc în Germania prin România. Toate guver
nele se încearcă ca sa ridice agricultura. Dl- 
Marschall probează cu cifre, că tractatele de co
merț nu fac sa sca<Ja prețul grâului în Germa
nia. Resboiul tarifelor cu România ar lua pânea 
din gură a mii de lucrători. Politica comercială 
a guvernului nu este liber-schimbistă. D-l Bud- 
lerg declară, ca mai mult de 70,000 lucrători își 
câștigă existența cu exportațiunea în România.

Gazetele străine despre ehestia românească
In (Țarul parisian Debats s’a publicat de la 8 

Decembre corent sub titlul: Românii din Un
garia un articol, din care extragem următoarele:

Persecuțiunile autorităților maghiare contra 
Românilor continuă. Patru procese sunt intentate 
(Țârelor române Foaia Poporului și Tribuna 
de la Sibiu, care au să fie judecate la 22 De
cembre înain ea tribunalului din Cluj.

Cinci redactori români, care se găsesc astăzi 
închiși la Segedin sunt supuși la un regim din 
cele mai nedrepte, și care ar fi prea aspru chiar 
lentru condamnați! de drept comun.

De altă parte, importantul (Țar Indăpendance 



ielgc de la 8 Decembre, publică următoarea te- 
îgramă:

țliariștii români din Ungaria și Transilvania 
unt expuși la persecuțiunile cele mai mari, 
’atru procese au să fie intentate (Țârelor Foaia 
Sporului și Tribuna din SibiQ.

Cinci (Țarișt'i sunt astăzi închiși la la Segedm 
i se asigură că sunt încarcerați în niște celule 
esănătoase, mai cu desăvârșire private de aer 
i de lumină, și sunt deplorabil hrăniți,

ȘTIRI DIN STRĂINĂTATE
A _________

AUSTRO-LNGARIA
Camera a din Viena început discuțiunea or- 

onanțelor excepționale pentru Praga. Boliemii 
u vorbit contra măsurilor, care nu sunt justi- 
cate prin situația Bohemiei.

ANGLIA
Sir Grey a declarat camerii oomanelor că are 

unoștință de faptul că Rusia ar fi declarat, că 
onsideră indispensabilă do a face narigabilă 
nbucătura Kilia; ensă n’a primit nici o co- 
îuuicare în aceasta privință.
In ceea-ce privește jurisdicțiunea comisiuniî 

uropeane a Dunării, Sir Grey amintește că 
■actatul din Londra de la 1883 (articolele 3—6) 
onține foate detaliile privitoare la brațul Kilia.

— Camera comunelor a adoptat în unanimi- 
ite proposiția Lordului d’Harcourt de a insera 
i procesul verbal scrisoarea de mulțămire a 
reședintelui Camerii franceze.

FRANȚA
a

Biuroul Camerii a hotărît stabilirea și supra- 
egherea activă a tribunelor. Persoanele ne pre
elute cu bilete de intrare vor trebui să facă 
unoscută identitatea lor; iar biletele distribuite 
e deputați vor purta numele și adresa invita- 
lor. Admiterea în sala de așteptare va fi de 
semeuea regulamentată.
S’au luat mesuri de precauțiune și la Senat 
în alte edificii publice.
S’au luat mari precauțiuni pentru protejarea 

lonumentelor publice și a teatrelor. Se pare, că 
or fi arestați vre-o trel-deci de anarchiști din 
trăinătate.

Se anunță, că în ultima oră a fost arestată 
îetresa lui Vaillant. care ar fi cunoscut pro- 
;ctul amantului seu.
piarele reproșează Camerei, că a cedat fricei, 

otând o lege reacționară. Conservatorii asigură, 
i legea nu va avea efectele așteptate.

La o adunare socialistă ținută eri, oratorii au 
tacat represiunile, declarând că nu e datoria 
icialiștilor să reprobeze atentatul de Sâmbătă.
Biurourile Camerii au numit comisiuni în- 

ircinate să examineze proiectele depuse ieri, 
oate comisiunile aprobă proiectele.
D-l Dupuy anunță Camerei, că a primit din 

artea mai multor guverne și a mai multor 
arlamente dovedi de simpatie pentru Cameră, 
a rândul seu, el le-a exprimat sentimentele de 
^cunoștință ale Camerei.
D-l Basly a apărat propunerea sa ce tinde la 

urnirea unei comisiuni de anchetă în privința 
revei din Nord și din Pas-de-Calais. D-sa cri- 
că mult uneltirile companiilor minelor de căr
unt de pământ, atitudinea guvernului și pur
urea magistraturii.
D-l Jonnart respinge cererea de anchetă. Gu- 

ernul voește libertatea grevei, precum și li

bertatea muncii; însă când greva este ca în 
Pas-de-Calais, o întreprindere politică, devine o 
piedică contra muncii naționale. (întreruperi vio
lente în extrema stângă, aplause în centru), mi
nistrul justifică conduita guvernului. D-sa citește 
un articol dintr’un (Țar plătit de d-l Basly, prin 
care se preconisează atentatul cu dinamită. (Tu
mult la extrema stângă). D-sa adaogă că țara 
va stabili o relațiune strînsă între acesta pro
vocări și ateutatul mârșav de Sâmbătă. Țara 
cere cu nerăbdare ordine, liniște și un progres 
pacinic. Culpabilii cei mai mari nil sunt cei ce 
se află în închisori, ci cei care din fundul co
mitetelor lor, exploatează suferințele revoltaților 
pentru a învenina lupta între capital și muncă. 
(Aplause la stânga, tăgădueli și întreruperi în 
extrema stângă). Sfîrșind, ministrul a dis că 
trebue isprăvit cu aceste excitări. Guvernul re- 
fusă amnistia, însă va acorda numeroase grațieri 
la 1 Ianuarie. Discuția va urmă Joui.

— Un individ numit Vaudan a fost arestat 
în sala de așteptare din palatul Burbon, pe când 
ținea convorbiri anarchiste cu un alt individ ; 
acesta a luat-o la fugă. S’au găsit asupra lui 
Vaudan mai multe acte și hârtii anarchiste. Se 
confirmă că sunt numeroase expulsări de străini, 
actele sunt deja gata.

— Vr’o 50 de senatori și deputați s’a ii dus 
și au convorbit cu ministrul de resboiu în pri
vința apărării Alpilor. Eî au făcut cunoscut re- 
sultatul observațiunilor lor personale. Ministrul 
a respuns că va negocia în această privință și 
ca nu va neglija nimic pentru a le da satisfac
ția ; el a adăogat că și fără acest demers el se 
ocupă de cestiune.

ITALIA
Banca americană Maguai Hvoles et Comp, 

și-a suspendat plățile din causa crisei și mai 
cu seamă din causa suspendării plăților băncii 
Dufresne din Florența.

—- La Bitonto, în provincia Bari, vameșul 
Gurci intervenind cu jandarmii pentru a de
nunța o baterie de bombe, ce populațiunea pre
gătea cu ocasiunea unei serbări religioase, po
porul s’a revoltat și a aruncat pietre asupra 
jandarmilor. Aceștia au tras mai multe lovituri 
de revolver și au omorît pe un țeran. Popula
țiunea a atacat atunci pe jandarmi cu mai multă 
violență, așa încât au fost nevoițî să se refu
gieze în easarmă. Populațiunea a pus apoi mâna 
pe Curci, l’a uns cu gaz și i-a dat foc. Curci e 
în agonie. Sunt mulți răniți. S’au făcut mai 
multe prestări.

— O altă depeșă sosită din Palermo la Agenția 
Română anunță, că la Giardinello s’au produs 
disordinf grave în contra municipalității. Popu
lația de jos a distrus archivele primăriei și, 
armată, s’a opus în contra unui detașament de 
bersaglieri. Aceștia, neînțelegend bine un ordin 
al șefului lor, au făcut foc. 8 manifestanți au 
fost omorîțî și 14 răniți.

— O depeșă cu data de 12 Decemvrie nou 
sosită din Roma la «Agenția Română» anunță, 
că in ce privește formarea noului cabinet, ni
mic nu e încă definitiv pentru portofoliile res- 
boiului și afacerilor străine. Negocierile cu d-l 
Ricotti continuă; generalul Pedotti e așteptat 
la Roma. Portofoliul marinii va fi oferit vice
amiralului Morin. Regele a conferit în timpul 
serei de eri cu d-l Crispi.

— Biuroul Camerei s’a întrunit eri pentru a 
adopta măsurile de precațiuni necesare în urma 
atentatului din Camera franceză. Dispositia tri

bunelor publice și reservate a fost modificată. 
De asemenea s’a discutat o proposiție tinzând 
să așede în tribune o rețea metalică.

RUSIA
Negocierile pentru rescumperarea liniilor mari 

ale companii de căi ferate rusești de câtre stat 
aii ajuns la resultatul că, fie-care acțiune de fon
dator va fi plătită în 50 ruble aur în titluri 
49. și 20 ruble hârtie—bani.

cizEeozisric-A.
Vineri 3 (15) Decembre ora 1 p. m. Acade

mia Română va ține ședință publică, în localul 
seu, calea Victoriei 135.

Se vor face următoarele lecturi :
D. Gr. Ștefănescn : descoperirea unei nouă 

regiuni a Dinoteriului.
D. Gr. G. ToeiJescu: despre limes alutanus 

și sistemul de fortificație al Romanilor în Dacia.
D. I. Bogdan : Un nou letopiseț moldovenesc 

in limba slavonă.
♦

«piarul din Dresda» anunță că M. S. Regina 
Elisabeta o ușor bolnavă de influență.

La alegerea a doi membri în consiliul gene
ral al județului Iași, s’au ales d-nil I. Mano și 
loan Ianoliu.

♦
Procesul dintre erezii marchisului de Bedmar 

și d. A. Papadopol-Calimach, pendinte înaintea 
tribunalului Suceava, a fost amânat pentru luna 
Ianuarie.

♦
Decretul promulgării legii pentru înființarea 

de școli de către comune și județe, a fost sem
nat de M. S. Regele.

♦
O casă francesă a făcut mari cumperători de 

fen în (Jilele trecute, la Botoșani. Cantitatea fâ
nului cumpărat se urcă la 5 milioane chilogr.

La 4 Decemvrie se va judeca de tribunalul 
Ilfov secția I. procesul dintre eforia bisericii 
Crețulescu și d-l colonel A. Stefănescu Crețu- 
lescu, care proces a fost amenat la 16 Octom- 
vrie, nefiind din partea eforiei decât un singur 
efor present.

Corul rusesc Slawiansky va da joi primul 
concert în sala noului ateneu.

Mâne seara la Teatru național representația 
de o adio a baritonului Maurei, cu opera Un 
ballo in Mashera.

♦
D-l N. Raicoviceann, licențiat al facultății ju

ridice din Paris, fost președinte de tribunal, a 
fost numit procuror la curtea de apel din Ga
lați.

♦
Consiliul sanitar din Tîrgu-Jiu a dispus în

chiderea scoalelor pe un period de încă dece 
Țile, dar causa scarlataniel care băntue în acea 
localitate.

Tot din causa scarlataniel au fost închise școa- 
lele din Giurgiu și Slatina pentru 15 <Țle.

Deputății înscriși pănă aȚi, ca să ia parte la 
discuția adresei sunt d-nii : C. C. Dobrescu. G. 
Peucescu, C. Dobrescu Argeș, V. Morțun, A. Sto- 
lojan, Em. Porumbaru, C. Stoicescu, N. Eleva 
și M. Balș.

D-l Al. Brăescu a fost numit delegat al Ministe
rului de Domenii pe lâDgă camera de comerț 
din Pitești.

OOOC^OOOO— ..........-........



ANUSCA
de

TURGHEKIEF
Amintire de pe țermul Rinului

(Urmare)

VecJI, că știa și știe multe lucruri, pe care 
trebue să nu le știi la vîrsta ei; dar e oare 
ea de vină ? Puteri născânde se desvoltau 
în sinul ei, sângele ei era finer și nimeni nu 
era aci, ca s’o călăuzească... O libertate desăvîr- 
șită în toate ; aceasta nu e ușor de dus. Ne- 
vrend se fie mai pe jos de cât cele-l’alte fete de 
boer, ea se puse pe citit. Putea oare se tragă 
din aceasta vre-un folos? Viețuirea ei se urma 
pe cale greșita, pe care începuse; dar inima ei 
a remas întreagă; mintea ei n’a putut ră
mână.

Iată-me dar singur în vîrsta de doue-(}eci de 
ani, cu sarcina unei copile de trel-spre-<jece ani. 
In timpu primelor qlile era destul s’o pornesc pentru 
a o băga în recori, mângăe'rile mele o înspăimîntau;’ 
a trebuit mult timp să șe obicinuiască cu mine; 
dar când numai putea bănui, că o consider și 
că o iubesc ca pe o soră, ea se alipi de mine 
cu patimă ! ea nu poate să simtă nimic pe ju- 
metate.

O dusei la Petersburg și deși-mi era greii 
se o părăsesc, îmi-era cu neputință să o țin 
lângă mine ; o pusei într’una din cele mai bune 
pensionate din oraș. Anușca înțelesese, că tre
buia să ne despărțim ; dar ea caiju în curend 
la pat și era cât p’aci să nu moară. Cu toate 
acestea se obicinui cu ‘acel fel de viață și ră
mase patru ani în pensionat; dar, împotriva 
așteptării mele, eși aproape ast-fel cum intrase. 
Stăpâna pensionatului, șe plângea adesea de ea. 
Nu poți s’o pedepsești și nu reușești nici cu 
binele, (Jicea densa.

Anușca era foarte deșteaptă, studia cu zel și 
întrecea în această privință pe toate tovarășele, 
din nenorocire însă nu vroia să se supue regu- 
lei obștești, era încăpățînată. Aci nu puteai să-o 
.învinovățești; în posițiunea ei nu putea să cu
noască de cât servilismul și selbătecia. Nu se 
împrieteni de cât cu o singură din tovarășele 
ei ; aceasta era o fată săracă, tristă și de 6 fi- ' 
gură puțin plăcută. Toate cele-l-alte fete, cea 
mai mare parte din case bogate, o urmăreau cu 
batjocurile lor. Anușca ținea pept cu toate. In- 
tr’o (Ji, când preotul însărcinat cu învețămîntul 
religios vorbea de greșelile tinerețe!, Anușca <Jise 
în gura mare: «Nu există greșeli mai mari de 
cât lingușirea și lașitatea.» Intr’un cuvent ea 
nu se schimbă; numai mani erele ei se ciopli, 
de și mai lasă încă de dorit.

Când era de șapte-spre-$ece ani, trebuia s’o iau 
din pension. Posițiunea: era foarte încurcată, dar 
îmi veni de-o dată o idee fericită ; me hotărî! 
de-a părăsi serviciul, ca să petrec vr’o doi trei 
ani in străinătate și să iau și pe sora mea cu 
mine. îndată ce luai această hotărîre, o pusei 
în îndeplinire și iată-ne pe amândoi pe malu
rile Rinului, unde, pe când me încerc să zu
grăvesc, ea urmează de a-și... face de cap; dar 
sper că acum nu o mai vei judeca cu prea mare 
severitate. Cât pentru Anușca, de și pare că 
nu ține la nimic, pot să te-asigur că e foarte 
simțitoare de părerile altora și, de ale dumitale 
mai ales.

Pronunțând aceste vorbe, Gagin surîse cu 
liniștea ce-i era obicinuită. I! strânsei cu pu
tere mâna.

— Totul e bine, reluă el, dar ea ’mi da de 
gândit; e una din firile cele mai înflăcărate; 
până aci nimeni nu i-a plăcut ; dacă vr’o dată 
ar începe să iubească, nu știu ce ași mai face.

Inchipue-țl' ca cjilele aceste se apucă să’mi 
spue do odată, că me recisem de ea, că nu me 
iubește de cât pe mine și nu va mai iubi pe 
vre-un altul. Și spunendu-mi toate acestea, plân
gea cu lacrămi ferbinți.

— Aceasta e.... începui eu să <Jic, dar me 
oprii îndată.

— De oare-ce suntem la capitolul destăinui
rilor, relua! eu, dă’mi voe să te întreb. Ni
meni pân’acum nu i-a plăcut? Căci la Peter
sburg a trebuit să vadă mulțî tineri.

— T-au displăcut cu toții. Anușca ar vrea 
să găsească un om fără seamă», ori vre-un păs
tor frumos, locuind în o vale câmpenească; dar 
e timp să me opresc; ve rețin, adaugă el scu
lând u-se.

— Nu! — îi (Jisel; — să ne reîntoarcem la 
d-ta, n’am gust să plec acasă.

— Și lucrul d-tale ?
Nu-i respunsei. Gagin surîse cu bunătate, și 

noi plecarăm. Reverend vița și casa alba de pe 
deal, simți! nu știu ce dulce emoțiune, emo- 
țiune care venea într’adever de la inimă. Po
vestirea lui Gagin me liniștise.

S. c. (Va urma)

Coloniile ungurești în Banat
In articolul precedent asupra aceste! ces- 

tiuni am arătat, pe temeiul celor ve- 
dute in Banat, cum și din ce cause intim 
legate cu înșeși condițiunile actuale ale 
națiunei maghiare coloniile trimise destă- 
pînirea ungurească nu isbutesc să promo
veze mai departe cu un singur pas maghia
rizarea între Români. Mai mult, s’a putut 
vede din exemplele aduse, că coloniile ma
ghiare sunt departe d’a fi înfloritoare chiar 
din punctul de vedere material și că, dacă 
statul nu le-ar sprijini continuu din banii 
publici, de mult acele ostroave maghiare 
ar fi dispărut de tot din mijlocul masselor 
compacte de Români, intre care sunt res- 
lățite.

Ădeverul este așa dar, că stăpinirea un
gurească, in scopuri de maghiarisare, — a- 
tinse ori nu, ac< asta e de mică însemnă
tate în fața ideei însăși, — întreține din 
banii publici, cheltuiți cu mare galântomie, 
o mulțime de incapabili, oameni de strin- 
sură, elemente nedestoinice să-și capete 
altminteri prin muncă viața de toate ijilele. 
înțelege ori-cine, că aceasta constitue o 
lovitură directă și nerușinată din partea 
statului în potriva acelora, între care a- 
cele elemente sunt aședate și întreținute 
in mod artificial. Banii publici, adecă bani 
adunați în foarte mare parte chiar de la 
Români, se folosesc de stăpânirea maghiară 
pentru a colonisa printre ei elementele de 
pe urmă ale națiunii maghiare. Lucru 
vechiiî și obicinuit fără îndoială din partea 
stăpânirii ungurești, dar care nu este mai 
puțin un atac revoltător in potriva națio
nalității române, obligată ca din sărăcia 
ei să rupă cea mai bună parte a roadelor 
muncei sale spre a hrăni pe trântorii ma
ghiarismului.

Acum câți-va ani, pentru a merge mai 
iute cu colonisarea, guvernul maghiar lu
ase o mare mulțime din ciangăii din Buco
vina, pe care cu mari cheltuell și cu da
ruri bogate de bani îi dusese în Bănat. 
Pentru ca să-i primească pe acești fii per- 
duți ai națiunii maghiare, s’au organisat 
sultanaturi și ziafeturi în toate satele des
tinate acelor colonl. S’aft cheltuit bani fără 

milă, bani din sudoarea Românilor mu 
citori. Cât-va timp în urmă, ciangăii aud 
de greii, au constatat că acolo trebi 
muncă mai grea pentru a viețui de cât uni 
erau mai nainte, și au fugit toți. In locu-1 
stăpânirea a trimis colon! de pe pust 
cu alte cheltuell, cu altă risipă de ba 
publici.

Această primă inichitate, care deja 
junge ca să pecetluească idea colonisăi 
cu maghiari, se complică însă și cu al 
mai multe vexațiuni, pe care Românii tr 
bue să le suferă din pricina coloniilor m 
ghiare. Căci, dacă într’adever Românii nu- 
pierd naționalitatea și dacă, ceva ma mul 
până acum, teritoriul locuit de Romă 
nu-și pierde mândra sa arătareromâneasc 
românii din ținuturile colonisate deja s 
fer multe și rele greutăți din causa sp 
cială a coloniilor, și chiar în afară de î 
tâia și importanta pagubă, că plătesc ba 
statului pentru ca din ei să hrănească ir 
de incapabili a se hrăni înși-și.

Visitând colonia Szapârv-falva de lân( 
Lugoj, am avut prilej să cunosc, una d 
aceste vexațiuni. Din vremuri de demt 
sătenii români din satele Coștei și Sili 
țineau în arendă de la stat, pentru ca să- 
pășuneze vitele, pămentul vecin comun' 
lor pomenite și pe care adi e ridicată c< 
lonia Szapârv-falva. Statul vroia să vînc 
acea proprietate a sa, moșie destul de mic 
înglobată între comune românești. Săter 
din Coșteiu și Sillia erau bucuroși să cur 
pere moșia. Cu banii pe care-i aveau, c 
ce-ar mai fi luat împrumut, puteau lesi 
încropi prețul moșiei. A fost destul să șt 
stăpânirea maghiară dorința țăranilor r 
mâni, pentru ca să hotărască înființări 
unei colonii ungurești pe islazul din vec 
folosit de Coștei și Silha. Firerște, moș 
nu e suficientă pentru ca ungurii din Sz. 
pâry-falva să meargă bine ; au ei însă 
spate sprijinul bănesc al guvernului, și 
pol nici nu li-se cere mare plată pe 
tru pămentul cumpărat. In aceași vren 
însă țeranii români au fost scurțați în m 
toacele lor de prosperitate. Nici nu-și s 
putut întinde moșia, nici nu mal aii le 
de pășune.

Această vexațiune, a căreia greutate lesi 
o înțelegem, are loc peste toate părțib 
Țăranii din Bacamizeu lângă Mureș au c 
rut deja de mai mulți am să cumpere 
moșie a statului, vecină cu dânșii și scoat 
in vîndare. Prețul cerut de stat este < 
28.000 florini, plătibil în rate. De și patr 
deputațiuni de țărani aii mers până acuj 
la Pesta în această afacere, moșia încă n 
le-a fost vindută, iar acum e vorba de a s 
stabili și acolo o colonie maghiară. Pn 
textul a’ fost că țeranii români n’au să poal 
plăti prețul moșiei dorite de ei. Totuși d 
patru on s’au făcut anchete la fața loci 
lui pentru a se afla cum stau sătenii, ; 
tot-d’a-una s’a constatat, că sunt destoini* 
să scoată, prin muncă, banii ratelor ani 
ale, căci chiar acum, când n’au mai d 
loc păment, încă găsesc mijlocul să tri 
ească omenește și pe deasupra să depu 
și câți-va bani la’ case de economie.

Stăpânirea ungurească înțelege deci as 
fel menirea guvernului,—care este să ocrc 
tească desvoltarea materială și morală 
popoarelor statului,—că nu numai împedec 
împroprietărirea Românilor, dar încă de? 
bracă pe țăranul român de banii sei spi 
a întreține cu mari cheltuell oameni ne 
destoinici de muncă, chiar pe pămenti 
necesar bunului traiu al țărănimii roma 
nești.

La acestea se mai adaogă apoi nenumî 
ratele vexațiuni, pornite de administrațiun 
contra românilor și în profitul coloniloi 
maghiari. Acestor vecini totul le este pei 
mis, chiar jaful cel mai dovedit în pagub 
românului. Administrația și justiția ma 
ghiară la stau tot-deauna în ajutor și sur. 



eu atât mai vitrege, cu cât veci inși le ză
dărnicia scopului de a intinde maghiari
zarea prin colon! trimiși intre naționali
tăți.

Ori-cum inse, această stare ticăloasă de 
tapt nu fusese până adi consacrată prin 
lege. Ast-fel, guvernul trebuea să fie foarte 
cumpătat în cheltuelile necesitate de între
ținerea coloniilor și prin urmare nu putea 
așeȚa multe. Urmarea era că până adf su
ferințele legate intim cu aceste colonii se 
exercitau numai în puține ținuturi româ
nești. Proiectul de lege’adoptat de camera 
din Pesta dă insă de adi nainte și carac
terul legal mesurii, unică și vătămătoare 
pentru naționalități, a colonisării cu ma
ghiari.

De aci nainte Statul maghiar va dispune 
de 5 milioane anual pentru colonisare.Avem 
nună speranță că maghiarisarea nu va face 
nici ast-fel progrese între Români. Trebue 
nsă să cugetăm că 5 milioane de florini 
îe vor cheltui' anual, din budget, pentru 
îolonii maghiare și că prin urmare multe 
le acestea se vor putea stabili pe moșiile 
îumeroase, nu pe care Statul le posedă în 
Bănat și Țara-Ungurească. Dacă chiar a- 
ieste colonii vor întinde maghiarisarea, 
Iaca necultura elementelor de strinsură 
de ungurilor nu va pute înriuri asupra 
lomânilor vecini, nu este însă mai puțin 
ideverat că, prin înmulțirea excepțională 
i coloniilor, teritoriile locuite din străvechi 
le români, vor putea ast-fel să-și schimbe 
n mult caracterul curat românesc, pe care 
l au adi. La aceasta țintește stăpânirea 
naghiafa.

De alt-cum, a doua parte a proiectului, 
ceea care are de scop strămutarea in Un- 
;aria propriu disă a țăranilor nemaghiari 
loritori de păment, trădează acel plan al 
tâpânirii ungurești.
Aducend coloni maghiari chiar pe locu

ite necesare românilor, va strîmtora pe 
ceștia în proprietatea lor, in mijloacele 
or de trăiri, îi va nevoi încetul cu încetul 
ă se împace cu ideea strămutării de pe 
icurile, unde n’au păment destul în Un- 
;aria propriu <jisă, unde li-se va pune la 
lisposiție din larg pământul. Odată mu
lti în maghiarime, românii aceia ușor îșî 
or pierde caracterul național; dar chiar 
ie l’ar și păstra, nu se va întîmpla mai 
uțin aceea că, în locul lor, se vor așeza, 

>e vechiul teritoriu al naționalității lor, 
nașe tot mai mari de maghiari, care vor 
chimba față terii. Este adică o încercare 
e a face același lucru, pe care l’a făcut 
laria Teresia, când a colonisat mulțimea 
e șvabi în Bănat. Primejdia nu mal are 
evoe de alte explicațiune.

Cezar Colescu-Vartic.

Societatea de cultură Macedo română
Proees-verbal.

Astă-fji 20 Noembre 1893, consiliul de 35 al 
ocietății de cultură Macedo-română, întrunin- 
u-se în ședință, care s’a deschis la orele 10 

m. sub președința d-lui V. A. Urechiă, și 
ind de față d-nii membrii următori: V. A. 
rechiă, N. Gussi, V. I. Dan, Dr. Leonte, N. 
nastasiu, Th. Biciola, C. F. Robescu, I. M. 
îureanu, C. Ioanid, N. G. Cosmescu, St. Mihăi- 
anu, Toma Dinischiotu, Christu Anastasiu, St. 
nastasiu. G. Simuleanu, M. Pisa și D. Papi- 
ian.
I) D. V. A. Urechiă atrage atențiunea consi- 

ului asupra adunării generale, care so va ține 
tâne în sala Atheneului român și propune nu
mea unei comisiunî care să cerceteze situa- 
unea Casei și să presinte raportul la adunarea 
înerăU ~ ““

Consiliul îl numește pe d. D. Papinian, D. 
Anastasiu, și Th Biciola; în același timp li se 
dă însărcinarea de a presinta și proiectul de 
budget.

II) S’a ales o comisiune, compusă din d-nii 
I’ M. Rîureanu, E. Papinian și St. Mihăileanu, 
ca, în conformitate cu art. 14 al Statutelor să 
elaboreze în regulament al consiliului și comi
tetului.

III) D. V. A. Urechiă arătând, că denia! mult 
timp în presă s’au respândit știri alarmante în 
privința situațiunel bisericei și școalei din pe
ninsula balcanică, propune de a se orândui o 
comisiune care, cercetând cu nepărtinire, să a- 
ducă consiliului cât maî neîntârziat, raport des
pre exacta situațiune a bisericei și școalei ro
mâne de peste balcani, pentru că do se va 
socoti de trebuință, să se intervină la cine de 
drept pentru îndreptarea situațiunel conform 
art. 1 al. b. și c. al Statutelor Societăței..

Consiliul numește în această comisiune pe 
D-nii N. Gussi, C. F- Robescu, I. M. Rîureanu, 
D. Papinian, I. Dan ca secretar pe D. N. G. 
Cosnescu.

IV) . Consiliul decide a cere adunărei gene
rale alegerea unui noii membru in locul ră
mas vacant prin moartea mult regretatului Gr. 
T. Brătianu.

Mai mulți colegi propun a se susține can- 
didtatura D-lui Blațoiimu.

V) . Se agită cești unea de nu ar fi bine să se 
înființeze o nouă categorie de membri nepu
tând ori-cine plăti taxa de 40 lei pe an.

Se va cere adunărei de mâne înființarea de 
membri aderenți plătind numai câte un leu 
minimum pe lună.

VI) . Se încuviințează intervenirea la guvern 
ca să mențină bursa ce o are până aștă-eji es- 
celentul elev al Școalei de Bele-Arte P. Th 
Căpitan, spre a se perfecționa în arta picture! 
în străinătate, iar în cas când nu s’âr obține 
resultatul dorit, consiliul decide că talentatul 
june să fie ajutat din fondurile Societăței.

VII) . Consiliul deleagă pe D. V. A. Urechiă 
se facă darea de seamă în ’naintea adunărei de 
mâine și să deschidă ședința, până ce, în lipsa 
președintelui I. P. S. Gherghina, adunarea va 
delega pe unul din membrii președinți. Ședința 
se ridică la orele 12 și jumetate p. m.

Urechiă muscalului
In București, printre straturile de jos a po

porului se face o propagandă dârjea în favoarea 
și profitul Rusiei. Scopiții mai cu seamă sunt 
aaențiî înfocați ai acestei propagande. Iată un 
fapt netăgăduit că o atare propagandă se face 
într’un mod cât se poate de larg.

Erî, mergând acasă, unul din redactorii noștri, 
luă o birjă, mânată de un român transilvănean. 
Pe drum redactorul nostru a intrat în conver
sație cu birjarul.

— De unde ești ? îl întrebă densul.
— Din Crișana, domnule.
— Ești român ?
— Apoi ce să fiii, ungur?
După aceasta conversația avu de obiect cum 

stau românii p’acolo. Birjarul să văita de per
secuția ce fac ungurii, apoi zise :

— Dar acum au dat de hac !
— Adică cum ?
— N’ai auȚt dumneata? Se <)ice că împe- 

ratul rus a poruncit ungurilor să dea pace ro
mânilor, de nu, are sa vie cu oastea și are să-i 
răpuie.

— Așa ? N’am aiujit una ca asta, dar dum- 
neata de unde ai audit?

— Apoi, aiujim și noi, domnule 1 Vorbește 
lumea.

— Rușii vorbesc de sigur.
-- Și rușii vorbesc. Eu am aut,lit din gura 

chiar a unui muscal, care are patru birjl, lui 
’i-a spus despre asta starostea ăl mal mare, 
care știe multe, că’I om de casă pe la boerii- 
muscali d’aci.

— Să nu le cretji, omule, că vorbesc așa din 
capul lor.

După o pausă, birjarul meu ihse iarși-șî în- 
torcându-se către mine :

— D’apoi împăratul e creștin, Ca și noi, cum 
dar să ne lase a fi mâncați de unguri ? Eu 
cred că nu ne lasă și ca va trimite oștirea sa, 
precum a trimis’o ca sa scape pe bulgari.

înregistrăm acest fapt așa precum s’a întâm
plat el, lăsând pe admiratori! Rusiei să cugete 
și să-și bage mințile in cap. Nu e fum fără foc, 
Țce românul. Agenții muscălești mișuie pe la 
noi și stau la pândă, fiind gata a pescui în 
apă turbure.

Să iea notă de această propagandă orî-ce Ro
mân iubitor de țară, să iea notă și acei, care 
în candida lor naivitate merg mână în mână cu 
agenții ruși, propovăduind simpatia pentru ră
pit .rul Basarabiei și alianța Franco-Rusă.

Francia ’șl caută aliatul pentru a relua Al
sacia. O înțelegem! Dar România să voiască a 
face alianță cu Rusia, pentru că aceasta ’i-a ră
pit Basarabia. Aceasta în ruptul capului un pa
triot român, cu mintea sănătoasă, n’o poate pri
cepe nici odată !

ȘTIRI TELEGRAFICE
Agenție Română

Paris 11 Decemvrie.—D. Franasovici a remis 
d-lui Carnot scrisorile de acreditare. S’au schim
bat discursuri foarte cordicale.

Roma 11 Decemvrie.—Eșise svonul astă-seară, 
că Papa e bolnav. Aceasta nu e de loc exact. 
Papa s’a plimbat a<)i prin grădină.

Chicago 11 Decemvrie.—Sunt peste 110,000 
oameni care n’ati de lucru.

Bruxel 11 Decemvrie.—Prima secțiune a căii 
ferate a Congului, începând la Matad, a fost des
chisă în mod solemn, la 11 Decemvrie. 
Monteoideo 11 Decemvrie.—Știrile din Rio-de- 
Janeiro anunță că amiralul Saldanha a trecut 
la‘ insurgenți.

LIBRĂRIA SGOALELOR
C. SFETEA

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

CĂRȚI de școla și literatură

Obiecte de blnrou și Registre comerciale

Culori de pictură și aquarele

Toate necesarele desemnului și picturii
MARE COLECȚIE DE MODELE•

și un bogat asortiment de 
FOTOGRAFII ORIGINALE 

represintând diferite grupe, scene și peisage românesei

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



O palmă falș adresată
Matei Pascher, notabil do mahala și consilier 

comunal din orașul Budveis, ve<Jend că fiul seu 
de doue (Jile și doue nopți nu dă pe acasă, și 
pierde nopțile cu ștrengării și beții, s’a pus să-l 
urmărească, și să-î mute nițel fălcile; căci era 
prea fălcos flăcăul. In noaptea de 20 Noembrie 
bătrânul postează în poarta unei cârciume, din 
care așteptă să iasă fiul seu. De odată un indi
vid ese din cârciumă, și bătrânul să repede spre 
el, și îi trage o palmă de îl asurzește. Țipetele 
surprinsului cu bătaia atrag pe păzitorii sigu
ranței publice, cari își fac datoria. Nenorocitul 
părinte orbit de supărare luase drept fiu-seîî pe 
un om necunoscut.

Judecătoria a condamnat pe Pascher la opt 
Zile închisoare, de oare-ce, deși n’a fost bătae cu 
premeditare, a fost urmată de grave lesiuni cor
porale,

Exposiție de pisici

La 28 Noemvrie s’a deschis în Bruxel o ex- 
posiție de pisici. La exposiția din anul 1891 
n’a fost representată această breaslă animalic- 
de cât prin 90 exemplare, iar la cea de acum 
sunt 111 în ființă. Dintre pisicile străino, sunt 
representate cele din Siam prin cinci exemplare, 
și cele din insulile Manice aii trei representante, 
care sunt fără codă. Mai sunt presente, o pere, 
che de mâțe selbatice, și opt pisici albastre, cari 
mai ales atrag atenția spectatorilor. Afară de 
acestea mai sunt doue individualități pisicești 
.care represintă o forță colosală, și cântăresc, 
una 15 și ceia-laltă 18 chilograme.

împeratul Vilhelm II — capelmaistru

Ținendu-să un banchet dupe o vânătoare, 
la care luase parte și împeratul german, 
cât a durat masa a cântat o capelă mili- 
litară a unui regiment de dragon!. Cu acea 
ocasitine, împeratul pune mâna pe tac, și diri- 
gează nu mai puțin de 13 piese, primite cu 
aplause de toată societatea.

Pentru a deosebi I
Mătușa cinstește pe Iorgu cu doue bucăți de 

chocolată.
— Ține, una pentru tine, și una pentru so

ri oara ta.
— Bine, dar cum o să le pot eii deosebi pe 

una de cea-laltă, dice Iorgu. A, dar știu deja; 
am să mușc o bucățică din chocolata care e 
pentru ea.

Clima în a 49-a septămână
(De Luni 4 până Duminecă 10 Dec. 1893 n.)

Vremea rea, care începuse încă către sfîrșitul 
săptămânii precedente, a continuat tot timpul 
acestei săptămâni. Ploile s’au ținut șir în a- 
proape tot cursul săptămânii, atmosfera a fost 
foarte umeda și cerul cu totul acoperit. Soarele 
nu s’a arătat de loc.

In partea de sus a Moldovei a cadut zăpadă 
așa că mergeau săniile și Mercur! a fost poleiîi.

In această din urmă di el a fost gros depus 
pe crăcile arborilor și pe clădiri. Multe linii 
telegrafice din jurul Capitalei au fost rupte. Cu 
toate acestea poleiul a fost mai mic de cât la 
11 și 12 Noemvrie.

Deși vremea a fost foarte urîtă și în unele 
dile a fost vent tare, totuși n’a fost rece. In 
tot timpul a fost moină. Cea mai ridicată tem

peratură a fost 6°.7 Sâmbătă și Duminecă, iar 
cea mai coborîtă IM Marți.

De Duminecă seara cerul a început a se mai 
lumina, ventul și ploile s’au potolit; a început 
a îngheța noaptea; toate indică de o îndreptare 
a vremii.

Inst. Meteor.

DIN CORPURILE LEGIUITOARECAMERA
Ședința de la 30 Noembre 1893

Ședința lipsită de orî-ce importanță.
Să votează recunoașterea d-lor Comornichi și 

Hardichi și indigenatul d-lui Gleis.
Să admite apoi proectul de lege, care scu

tește pe d-1 I. Stan Dordea de a plătii Statului 
3 mii lei, datoriți din amend! pentru delicte 
silvice.

In sfîrșit, după propunerea d-lui Simu, camera 
admite în unanimitate să adreseze președintelui 
camerei franceze o depeșă, exprimând părerea 
de bine, că atentatul de Sâmbăta trecută n’a 
avut urmări mai rele, și indignarea ce acel 
atentat inspiră parlamentului român.

După o asemenea ostenitoare muncă de tfei- 
sferturi de oră ședința se ridică la 2 ore și jum., 
fiind-că cei mai mulți deputațî au dispărut deja 
din sală. SENATUL

Ședința de la 30 Noemevrie 1893.

Discuția generală asupra răspunsului la me
sagiu continuă. D-1 Mârzescu refuește pe d-1 
Lahovary pentru afîrmațiunile din ședința tre
cută ca liberalii ar fi tradat interesele româ
nismului în ccstiunea ovreească. D-sa amintește 
că d-1 Carp, la 1879 și mai târcjiil a susținut 
tot-de-auna pe ovrei, în vremea ce revisuirea 
art > 7. din constituține, așa cum s’a făcut, se 
datorește numai deputaților liberal! moldoveni, 
la care câțî-va conservator! se uniseră.

Apoi d-1 Mârzescu se ocupă de modul cum 
se face administrațiune în țară, și se plânge că 
favoritismul și nepotismul domnește peste tot. 
D-sa sfîrșește atingend și cestiuuea Transilva- 
niană.

Constată încă odată necesitatea unei atitudini 
prevăzătoare și conforme idealurilor neamului 
și să plânge ca guvernul actual nu înțelege de 
loc cestiunea națională.

Cele-l’alte discursuri care s’au mai pronunțat 
într’această ședință de către d-nii Ghermani, 
Șendrea și Tache Ionescu, nu au presintat un 
osebit interes.

Ca tot-d’a-una d-1 Ghermani și-a adus laude 
pentru gestinnea financiară. Nu a uitat să vor
bească despre agiu, D-1 Șendrea a făcut procesul 
guvernului ca politică internă și ca admidistra- 
țiune. Guvernul și în special afacertle Ministe
rului de instrucție, despre care oratori! prece
dent aîi spus multe adevăruri crude, au fost 
apărate de titularul Ministerului, d-1 Tache Io
nescu, cu verva și lipsa de fond obicinuite.

într’această ședință s.a hotărît și de către 
Senat trimiterea unei depeși de simpatie Ca
mere! franceze. Mai bine tânji îi ....

LABORATORUL DE CHIMIE
„AURORA»

Brăila. — Strada Regală No. 86: — Brăila

ULTIME INFORMAȚIUNI

Marele Ziar englezesc „Daily News" din Lon 
dra se ocupă de un timp încoace foarte mnl 
cu cestiunile din Sud-estul Europii.

Pentru ca să se poată pronunța cu oare-cari 
competență, organul englezesc a trimis Zilei' 
trecute un corespondent special în Transilvanie 
ca să studieze în toate amenuntele sale chesti 
unea națională a Românilor. Aceste se numeșt 
D-1 C. Gerald Frietz corespondentul, a sosi 
doja la Cluj unde se înțelege de sine, Unguri 
aă mișcat toate pietrile ca să-l informeze ma 
ăntăiu și mai ales ei împreună cu Moldovai 
Gergely.

Totu-și a fost de geaba, că d-1 Gerald Frit 
ferm hotărît a intervieva pe toți oamenii poli
tici ai Românilor, între alții pe D-ni! Dr. Si- 
lași, Coroianu, Podoabă. Din Cluj D-1 Fritz v; 
trece Ia Gherla, Bistrița, Sibiu și de aci la Bu 
curești.

Crima din Strada Senatul

Perchisițiile făcute eri dup’amiaZi în casa pre 
supusului ucigaș al bătrânului Stavri Mateescu 
n’au dat nici un resultat. S’a găsit însă în cas 
ucisului un fluer, care aparține lui Constanți 
nescu Păduraru. Fluerul s’a găsit lângă casa d 
bani. S’a ma! constatat de asemenea, că la usin 
de gaz el își dăduse un nume falș. Constanți 
Alexescu. Apoi s’a ma! constatat că cișmele Iu 
Păduraru erau ude, adecă spălate de curînd 
probabil de sângele, cu care fusese stropit, cân 
a comis crima.

De altă parte uni! vecini au ’declarat, că î 
timpul din urmă s’au veZut prin acele părț 
niște domni bine îmbrăcaț! urmărind pe Stavi 
Mateescu; unul a fost chiar găsit într’o dimi 
neață în curtea acestuia și n’a putut explici 
ce caută acolo. Nu de mult Stavri Mateescu 
găsit seara sub scară pe un individ, care a rupt- 
de fugă, fără să poată fi recunoscut.

ULTIME TELEGRAME

Viena, 12 Decembre. — Ministrul Italiei 1 
București și contesa de Curtopassi aii sosit aic 
venind din Roma.

Paris, 12 Decembre. — Senatul a votat pri 
iectul de lege asupra prese! cu unanimitate 
voturilor și fără discuție.

Londra, 12 Decembre. — Camera de comei 
a supus guvernului o resoluție, care cere spi 
rirea imediată a flotei pentru protecțiunea c< 
merciulul.

Această propunere a fost anunțată și de căti 
lordul Hamilton.

BULETIN ADMOSFERIC
Institutul Meteorologic

București 8 Decembre st. w. lă orc diua
înălțimea barometrică la 0°.763.5
Temperatura aerului. — 4,3.
Ventul slab de la NE.
Starea cerului Acoperit
Temperatura maximă de eri -j- 1°.

» min. de astă-Z! — 5°.
» la no! a variat între J-5° și IC

Er! fimp frumos, peste noapte și astăzi nyh 
și cerul acoperit, dimineața ceață superioară.

Respundător pentru redacție Ion Slavici.
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Cu începere de la 19 Noembre 1893 punem în venzare 
regulat în fie-care Sâmbătă câte o fasciculă din

Prețul unei fascicule de 4 coli, 30 bani
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are de scop a mijloci răspândirea căr
ților românesc!, oferindu-le cu un preț 
forte scăzut.

Biblioteca Română Contimporană 
înlesnesce tutulor formarea de bi
blioteci românesc!, cu o cheltuială de 
40—50 ban! pe săptămână numai.
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altele: Trubadurul de Delavrancea, wf

Năpasta de Caragiale, Influența 3»
împrejurărilor de Lamarck, Basmele lui Stăncescu, Poe- 
siile lui Neculai Iorga, Carol Scrob și a altor poeți români vestiți, 
Literatura populară română de Dr. Caster, Conferin
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